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Kjære Brødre i Odd Fellow 

Loge nr. 82 Vesterveg og Soga 

som i år feirer sitt 40 års jubi-

leum. 

 

Ja, så er julen her nok en gang. 

Når dette skrives er det fortsatt 

en måned igjen, men det er 

utrolig hvor fort tiden går, ja 

faktisk virker det som om at jo 

eldre vi blir jo raskere går det. 

 

For mange er julen den store 

familiefesten hvor vi samler oss 

til god mat og drikke, gaver 

pakkes opp og hyl og skrik fra 

glade barn og barnebarn fyller 

luften. Men for andre, som av 

ulike årsaker, ikke kan se frem 

til denne høytiden med samme 

glede, på grunn av en vanskelig 

livssituasjon, eller savn etter 

noen som er gått bort, la våre 

tanker, i god Odd Fellow ånd, 

dvele litt ved dette og samtidig 

bidra med det vi kan, slik at 

også disse, våre medmennesker 

får en så god høytid som mulig. 

 

Så tilbake til det året som er 

gått. Det har vært hektisk for det 

sittende Kollegiet, blant annet 

med å sørge for at det hele ti-

den kommer nye medlemmer 

til. Her har Nevnd for styrkelse 

og ekspansjon gjort en formida-

bel jobb, som hittil har tilført vår 

Loge fire nye Brødre. Men det 

er alltid plass til flere, samtidig 

som at det også kunne være 

utrolig kjekt å se, alle de som 

ikke har så høy ”møtefrekvens” 

i alle fall en og annen gang. 

Kanskje nettopp du kunne være 

en av dem som pålegger deg 

dette som ditt nyttårsforsett i 

2015? 

 

Jeg mener det også er på sin 

plass å rette en stor takk til Br. 

Undermester Johan Dolmen, 

som sammen med sine frivillige 

hjelpere, til enhver tid gjør våre 

ettermøter så innholdsrike at 

Brødrene møter opp og heller 

ikke må vi glemme, uten å nev-

ne navn, de mange, som med 

sine musikalske evner også bi-

drar. 

 

Det du nå sitter og leser i, Kjæ-

re Broder er altså SOGAs 40 års 

jubileumsutgave. Også her er 

det Brødre som fortjener en stor 

takk og ikke minst ære, for det 

de har bidratt med for at dette 

tidsskrift, som er enestående i 

sin form har utkommet med inn-

til 4 utgaver i året. Men også her 

har kostnadsnivået tatt oss 

igjen. Om Soga skal være selvfi-

nansierende er det en anerkjen-

nelse at til tross for lojale annon-

sører og ”milde gaver” dekker 

ikke dette alltid opp for den re-

elle kostnader som påløper med 

de utgivelser som er pr.dato. 

Hva som blir resultatet for frem-

tiden vites ikke, men jeg håper 

og tror at Soga, i en eller annen 

form, fortsatt i mange år, vil gle-

de våre medlemmer. 

 

Så til vårturen i 2014 som ble 

avviklet med en tur i kjent Ves-

tervegstil sammen med våre 

ledsagere til Knutholmen på 

Bremangerlandet. En formida-

bel innsats ble også her lagt for 

dagen av vår dyktige arr.komm 

for at alle skulle trives og ha det 

hyggelig. Ved fremmøte ble 

hver og en tildelt rom for over-

natting etter en omvisning på 

øya av vertskapet. I tillegg til en 

flott buss med der tilhørende 

dyktig sjåfør, samt medbragte 

baguetter, ble også reisen en 

opplevelse. Selv om det ikke 

gikk som planlagt under 

”havets festbord” blant annet 

med andre forstyrrende gjester, 

var i alle fall maten fantastisk. 

Dette ble tatt opp med vertska-

pet, som etter at en god frokost 

var fortært, beklaget på det 

sterkeste og kvitterte med å til-

by gratis lunsjniste og kaffe som 

vi fikk med oss til bussturen 

hjem. Alt i alt en fortreffelig og 

uforglemmelig tur. 

 

Når vi nå starter på et nytt Lo-

geår på nyåret, er det kanskje 

på sin plass å minne om at det til 

kommende vår skal velges/

utnevnes nytt kollegiet med der 

tilhørende nevnder. Da er det 

viktig å huske på at om du blir 

forespurt om å påta deg verv, så 

har du jo så klart din fulle rett til 

å takke nei, men om du, som 

mange av oss andre har gjort, 

sier ja, så vil du oppleve enda 

sterkere tilslutning til hva lo-

gens arbeid innad som utad in-

nebærer, for Logens virke er 

avhengig av at medlemmene tar 

”sin tørn” hva angår dette. 

 

Med dette vil jeg I Vennskap, 

Kjærlighet og Sannhet ønske 

Brødrene med familier en Vel-

signet Jul og et Fredfylt Godt 

Nytt År 

 

Gunnar Vassbotn 

Overmester 

 

Overmester har ordet 
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Hilsen fra Stor Sire til medlemsbladet 

SOGA. 
 

 

Kjære brødre i Loge nr. 82 Vesterveg. 

 

I anledning av  at SOGA nå har vært logens 

blad og informasjonskanal i 40 år  sender jeg  

Den Norske Storloges hilsen og gratulasjon.  

SOGA  har gjennom alle disse år vært et godt 

bidrag for å holde logens brødre godt infor-

mert. Bladet har også vært lest med stor interes-

se av andre og gitt både inspirasjon og impulser 

langt videre enn til loge Vestervegs brødre. 

 

Vårt mål er at logen skal gi hver bror kunn-

skap, verdier og holdninger, slik at de gjennom 

sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. 

SOGA har hatt mange innlegg og artikler som 

på ulike måter har belyst Ordenens mål og me-

ning og gitt tanker og refleksjoner til hva et or-

densliv innebærer både av utfordringer og mu-

ligheter. 

 

Et godt medlemsblad som SOGA er, gir en 

ekstra dimensjon i muligheten til å nå ut til alle 

medlemmer. For de som etter hvert har utford-

ringer med å kunne være tilstede på logemøte-

ne er SOGA et bindeledd som jeg vet mange 

setter stor pris på, dette gjelder også logens 

enker. Det gir en god mulighet til å følge med 

og være godt informert selv om helse og andre 

årsaker, gjør at en ikke kan møte så ofte en skul-

le ha ønsket seg. 

 

På Den Norske Storloges vegne takker jeg 

brødrene som har påtatt seg redaksjonsoppga-

ven for godt utført arbeid og derved en livskraf-

tig jubilant.  En spesiell takk til redaktørene 

gjennom disse år og til nåværende Redacteur 

Terje Westad. 

 

Det er mitt håp at SOGA  også i fremtiden vil 

være et aktivt logeblad til glede for brødrene i 

logen og derved for Odd Fellow Ordenen i Nor-

ge. 

 

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Morten Buan 

Stor Sire 

Julehilsen fra Stor Sire 
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Eks Stor Sire Oddvar Granlund 

VANN 

 

Solen kaster seg mot jorden, 

som en drektig tigerinne 

sprunget ut av rommets jungel, 

glefsende mot blod i blinde. 

 

Kvalt i dyrefavnens kvalme, 

grusomt klebet fast til dypet 

under lyset, under stanken, 

under havnens tunge byrder 

kravler langsomt men’skekry-

pet. 

 

Hør hvor kuli-sangen raller! 

Som et stønn av blod og svette 

gisper det fra dokk og kai. 

Det er sommer i Shanghai. 

 

Gin and bitter, gin and bitter! 

Det er tett med folk i baren. 

Langsmed skrankens rop og latter 

glimter, gliser drikk ved drikk. 

Sprengte uer-øyne svømmer 

tunge i den hete disen, 

stanser ved det dugg-grå glasset. 

Gin and bitter, boy, be quick! 

 

Vi har satt oss, borti mørket. 

Landsmenn er vi, møtt her ute. 

Jeg skal reise, han skal bli. 

Han skal bli igjen med savnet, 

mens han ser en annens øyne 

alt får lys av Norges blåner 

Lucky devil, det er De. 

 

Jo da! Det er bra her ute, 

ponnier og bil og boyer, 

alltid plenty med halloi! 

Det er bare denne lengs’len, 

den en aldri kan få kverket; 

Bring en gin and bitter, boy! 

 

Vet De hva jeg lengter etter, 

det som bare er å le av, 

det jeg ofret år av livet 

for å få, om det gikk an? 

Det jeg tenker på om dagen, 

det jeg griner for om natten, 

det er vann! 

 

Vann som renner, vann som ris-

ler, 

vann om våren, vann om høsten 

Kan De fatte dette, mann? 

 

Ikke slik som her i Østen 

Med sin råtne, gule snerke, 

drivende av daue rotter, 

som en stinkende kloakk. 

Jeg kom fort på hospitalet 

engang da jeg lot det skure, 

ikke orket mer, og drakk. 

 

Vann i Norge, vann av renhet, - 

hvor en legger seg og drikker, 

det er det jeg tenker på. 

 

Kanskje regner det så sakte. 

Lyden siver ned i bekken 

mellom bjørkene og lynget. 

Kanskje ligger skodden grå. 

 

Dette er det som jeg drømmer: 

At jeg ligger der og slubrer. 

Over begge håndledd strømmer 

vannet fossende og kaldt. 

Nevene har tak mot bunnen, 

steinen gnures inn i kjøttet, 

dette harde svale presset. - 

Jeg kan se og føle alt. 

 

Boy, din slubbert! Gin and bitter.- 

Husker De hvordan det smaker, 

susende i stryk fra breen, 

men med saft av kratt og kjerr 

Brune røtter, nakne gråstein 

sender med sin smak i farten - 

kreklinglyng og tyttebær! 

 

Alt er med i iskald renhet! 

Hele vidden, hele luften 

fosser vilt og stritt mot kjeften, 

evig over all forstand. 

Risler, fosser… drikk, la være! 

Bekken er der, er der, er der. 

Jeg er sjuk av alt her ute. 

Herre Jesus, gi meg vann! 

  

                     Nordahl Grieg 

Sendt oss fra Eks Stor Sire Oddvar Granlund 
 
Da Nordahl Grieg var korrespondent i Kina i 30 årene, skrev han hjemlengsel-diktet, 
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Vi håndhilser på hverandre 

Håndtrykket i Loge 

nr. 82 Vesterveg! 

 

Vår første Overmester Johan 

Ratvik innførte håndtrykket i 

vår loge som en fast og solid 

tradisjon. 

Brødrene i logen møter hver-

andre med et godt håndtrykk 

foran starten av alle møter. 

ALLE hilser på ALLE. 

Nå hilser vi på brødrene 

med håndtrykk uansett hvor 

vi møtes. (Og damene får en 

klem) 

 

Takk til vår henfarne bror 

EOM Johan Ratvik for den 

gode tradisjonen han innførte. 

 

HÅNDTRYKK   
     

En utstrakt hånd uten 

skjulte våpen 
 

I Skandinavia pleier vi å si at 

håndtrykket har eksistert helt 

siden vikingtiden. Rakte man 

frem høyrehånden, uten sverd, 

kom man i fred. 

Håndtrykket eksisterte imid-

lertid lenge før vikingene tok 

hverandre i hånden. Det første 

dokumenterte håndtrykket i 

menneskets historie, er et mo-

nument som viser en assyrisk og 

en babylonsk konge som tar 

hverandre i hånden. 

Arkeologiske utgravinger og 

eldgamle tekster har også vist at 

håndtrykket ble praktisert av 

grekerne i det femte århundret 

før Kristus. 

Også på den tiden, som blant 

vikingene senere, skal hånd-

trykket ha vært oppfattet som en 

fredshilsen; man rakte ut høyre-

hånden uten våpen. 

Tidligere borgermester i At-

lantic City i USA, Joseph Laza-

row, innehar ifølge Guinness 

rekordbok rekorden for fleste 

håndtrykk i løpet av én dag. I 

1977 tok han 11.000 mennesker 

i hånden. 
 

 

Slik hilser de i andre 

land 
 

India: Plasserer håndflatene 

mot hverandre i brysthøyde og 

bøyer hodet litt fremover. 

USA: Gir hverandre et fast 

håndtrykk mens man ser hver-

andre i øynene. 

Maori-stammen i New Zea-

land: Gnir nesene mot hverand-

re. 

Japan: Bøyer overkroppen, fra 

midjen, i en 15 graders vinkel. 

Thailand: Plasserer håndflate-

ne mot hverandre i en bønnepo-

sisjon og bøyer overkroppen 

lett fremover. 

Belgia: Når menn og kvinner 

møtes, kysser de hverandre tre 

ganger på kinnene, fra kinn til 

kinn. 

Midtøsten: Begynner med å si 

«salaamu alaykum» - fred være 

med deg – etterfulgt av et lett 

slag med høyrehånden mot 

hjertet. 

Tyrkia: Tar hverandre i hen-

dene, med begge hendene 

mens man sier «merhaba» - hei! 

– og klemmer hverandre på 

begge side. 

Latin-Amerika: Klemmer, 

mens man gir motparten et par 

lette klapp på ryggen. 

Russland: Et fast håndtrykk, 

etterfulgt av en «bamseklem» 

og to-tre kyss på kinnene. 

Sør-Europa: Et varmt og ofte 

mer langvarig håndtrykk enn 

det som er vanlig i USA og Nord

-Europa, samtidig som man be-

rører hverandres arm eller al-

bue. 
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Etter fire år som Distrikts Stor 

Sire har jeg blitt kjent med enda 

flere brødre i vårt distrikt og fra 

de andre Odd Fel low -

distriktene i landet. Det har vært 

inspirerende å besøke de for-

skjellige Ordensenhetene og å 

delta på Storembedsmanns-

møtene og derigjennom erfare 

at vi alle har felles interesse og 

samme mål - å forsøke å følge 

våre budord. 

 

I løpet av disse fire årene har 

jeg fått lov til å være med å mar-

kere jubileer og åremålsdager 

for fem av våre åtte loger, og i 

mange anledninger har jeg blitt 

anmodet om å tildele veteranju-

vel til brødre som har oppnådd 

mange års medlemskap i vår 

Orden. Dette har vært en sann 

glede og en ære å få gjøre. 

 

Alle Ordensenheter er av-

hengige av at brødre påtar seg 

embeder og andre oppgaver for 

at vår Orden skal fungere, og 

heldigvis er det mange flinke og 

ivrige brødre som er villige til å 

bruke av sin tid til dette. I vårt 

Ordensdistrikt fungerer enhete-

ne godt, noe som viste på resul-

tatet etter bl.a. Landssaken. 

Både søstre og brødre gjorde 

en stor innsats i fellesskap. Fel-

lesskapet mellom søstre og 

brødre vises også gjennom det 

gode arbeidet som blir lagt ned 

gjennom Sirius Møre, som nå 

har utvidet sin virksomhet til fire 

dager i uka ved kreftavdelingen 

på Åse. 

 

Distrikts Stor Sire er avhengig 

av et godt fungerende distrikts-

råd som bindeledd mellom Stor-

logen og logene/leiren, og jeg 

vil benytte anledningen til å tak-

ke den enkelte enhets Storre-

presentant for godt og hyggelig 

samarbeid i Distriktsrådet. 

 

Som brødrene vet så har br. 

Stor Sire utnevnt br. Kristian 

Haugan fra loge 38 Bjarg som ny 

DSS for vårt distrikt. Br. Kristian 

har lang erfaring fra vår Orden 

som OM i to forskjellige perio-

der, som Storrepresentant i mer 

enn en periode og som HP for 

vår leir. Jeg vet at han vil bli en 

DSS som vil utføre sine em-

bedsplikter til glede og gavn for 

oss alle, og jeg ønsker ham lyk-

ke til med Ordensarbeidet. 

 

Tusen takk til embetsmenn og 

alle Ordenssøsken for godt sam-

arbeid i disse fire årene. 

 

Jeg ønsker dere alle en riktig 

god jul og et godt nytt år! 

 

Med broderlig hilsen  

i V. K. og S. 

 

Olav Aass 

Eks. DSS 

 

Eks Distrikt Stor Sire har ordet 
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Jubileumshälsning  
 

Vid mitt senaste besök i Loge 

nr. 82 Vesterveg hölls ett 

anförande om vänskap.  Det var 

ett enastående samman-

träffande, eftersom jag och 

några bröder diskuterade detta 

innan logens öppnande. 

Vänskap är den första länken i 

Odd Fellow kedjan och enligt 

mitt förmenande den viktigaste 

länken. Ett nätverk som skall 

underhållas kräver idogt 

arbete, i annat fall försvagas 

länkarna. Jag kan tycka att Odd 

Fellow i Sverige agerar för 

mycket globalt, varvid den 

enskilde människan glöms bort.  

Vänskapen mellan Logen 141 

Dag Hammarskjöld och Loge nr. 

82 Vesterveg härrör från mitten 

av 1970-talet, vilket är under 

större delen av Loge nr. 82 

Vestervegs tillvaro. 

 Initiativtagare från svensk 

sida var Karl Langenfors, som 

var en flitig besökare av andra 

loger. Den första utrikes-

ministern var dåvarande PS 

John Skarström.  Jag har kommit 

fram till att medlemmarna i 

logen har besökt varandra vid 

minst elva tillfällen.  

Höjdpunkten i mitt utbyte med 

vår vänloge i Ålesund skedde 

dock vid besöket 2008, som 

kulminerade med en tur till 

Geiranger med Hurtigrutbåten 

Midnatsol samt övernattning på 

hotell Union. Resan tillbaka 

ö ver  f j ä l l e t  va r o ck så 

oförglömlig. Tyvärr har de 

senaste besöken vid våra 

respektive jubileum rönt ett litet 

intresse. Detta kan kanske bero 

på att antalet bröder som kan 

företa en resa till Ålesund eller 

Stockholm minskat på grund av 

höga kostnader eller att man är 

upptagen av fler andra 

engagemang än tidigare. 

Jag har haft förmånen att 

besöka Ålesund regelbundet i 

egenskap av verkställande 

direktör för Hamburg Süd 

Norden AB, som transporterar 

merparten av klippfisken till 

Brasilien. Eftersom jag blir 

pensionär till årsskiftet kommer 

de arbetsmässiga besöken att 

upphöra. Det är därför 

angeläget att finna former för 

den fortsatta vänskapen och 

in vol vera  de  n yin vigda 

bröderna i detta arbete så att 

traditionerna kan upprätthållas. 

När jag invigdes i Odd Fellow 

1998 bestod Logen 141 Dag 

Hammarskjöld av 127 bröder 

och nu är numerären 106 

bröder. Utvecklingen är inte 

lovande.  

Jag får önska bröderna i Loge 

nr. 82 Vesterveg med familjer 

en God Jul och ett Gott Nytt År, 

samt gratulera till SOGA 

jubileet med några ord från Dag 

Hammarskjöld. 

Kanske är en stor vänskap 

aldrig besvarad. Kanske skulle 

den, värmd och värnad av sin 

motsvarighet, aldrig kunnat 

växa till mognad. 

Den ”ger” oss intet. Men i sin 

ensamhets rymd leder den oss 

upp till höjder med vida – 

insikter. 

 

Göran Petersson 

Ex Övermästare 

Logen 141 Dag Hammarskjöld 

Fra Loge nr. 141 Dag Hammarskjöld 
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Kjære SOGA! 

 

Jeg følte meg beæret og glad 

da forespørselen om en gjeste-

opptreden i den ærverdige 

SOGA kom og jeg kunne ikke 

annet enn si «ja» til å skrive 

noen ord, spesielt ettersom det-

te er bladet som har hatt sine 

faste, årlige utgivelser gjennom 

40 år. SOGA er dermed et av de 

eldste og beste logebladene i 

landet, en ting det står umåtelig 

stor respekt av. Det gir seg ikke 

selv å skape et logeblad av den-

ne kvaliteten over så lang tid, 

uten at det til tider skal koste 

slit, blod og tårer.  

 

Ikke bare har bladet hatt mye 

godt stoff gjennom sin eksis-

tens, men bladet har også hatt 

en utrolig stabil redaksjon som 

har tatt seg av, skrevet, og redi-

gert stoff på en utmerket måte. 

Ja, uten entusiasme blant redak-

sjonsmedlemmene hadde det 

ikke vært mulig å holde bladet i 

gang over så lang tid. En stor 

honnør og gratulasjoner til disse 

ildsjelene med Redacteur Terje 

Westad i spissen. 

 

40 år er lang tid. Jeg ser det 

selv nå når det nærmer seg 

denne milepelen for mitt eget 

ordensliv, og jeg tenker tilbake 

på alt jeg har fått være med på 

og opplevd innen Odd Fellow-

ordenen. Jeg kan med hånden 

på hjertet si at det uten unnta-

gelse har vært hyggelige og 

gode år jeg har fått med meg 

gjennom livet. Jeg har vært hel-

dig som har fått lov til å delta i 

ordensarbeidet både lokalt og 

på landsbasis (Storlogen), noe 

som også har gitt meg mulighe-

ter til å se utover våre egne 

snevre grenser. Mange hyggeli-

ge bekjentskaper har jeg fått, 

og mange hyggelige kontakter, 

både blant brødre så vel som 

blant søstre, har jeg fått knyttet 

innen Ordenen. 

 

Jeg har mange ganger siden 

jeg gikk av på siste Storlogemø-

te fått spørsmål om hvorfor jeg 

gir meg nå etter å ha sittet som 

Dep. Stor Sire i 4 år. Svaret er 

ganske enkelt: ALDEREN!! 

 

Jeg er 72 år og ville dermed 

ha blitt 76 år til neste Storloge-

termin. Selv om helsa og fysik-

ken tilsier at jeg nok kunne ha 

stått på en periode til, ville det 

ikke for Ordenen være riktig og 

«blokkere» denne stillingen 

frem til 2018. Å være «Dep. Stor 

Sire» er å være Stor Sires sted-

fortreder både innad i organisa-

sjon så vel som utad, og normalt 

er stillingen rekrutteringsplatt-

formen til å innta Stor Sire-

embete ved neste korsvei. Imid-

lertid hadde jeg ikke personlig 

denne intensjonen, og dette i 

kombinasjon med alderen, gjor-

de det lett for meg å si at «nok 

er nok» og slippe yngre krefter 

til. 

Jeg ble utnevnt til Distrikts De-

putert Stor Sire i 1990, et embe-

te jeg hadde i 8 år, var Stor 

Skattmester fra 2001 til 2005 og 

nå Dep. Stor Sire fra 2010 – 

2014. Jeg har fått med meg mye 

godt Odd Fellow liv gjennom 

disse årene, og jeg har derfor 

heller ikke angret en dag på at 

jeg har sagt «ja» når spørsmål 

om embeder har kommet. Det 

har vært en berikelse for meg 

som menneske, og jeg håper 

virkelig at jeg har fått gitt litt 

tilbake til vår kjære Orden som 

takk for tiden som er gått.         

 

«Det handler om å leve….», 

sang Kine Hellebust på 80-tallet. 

Sangen kan direkte overføres til 

mitt forhold til Odd Fellow Or-

denen, hvor jeg føler at jeg har 

fått leve et utrolig spennende 

ordensliv blant mange hyggelig 

Ordenssøsken. Jeg ville ikke ha 

unnvært et eneste år!! 

 

En riktig GOD JUL og ET 

GODT NYTTÅR til dere alle. 

 

Med broderlig hilsen  

i V. K. og S. 

Per-Arne Vidnes 

Eks Dep. Stor Sire 

 

 

 

  

 

 

 

En frimodig ytring 



 

9 

Kjære Soga-lesere! 

 

Det er med stor respekt jeg 

går til oppgaven som DSS i dist-

rikt 4. Vi har hatt gode, flinke og 

tydelige DSS`er i vårt distrikt i 

de årene jeg har vært medlem 

av ordenen, og jeg håper at jeg 

skal være i stand  til å viderefø-

re det arbeidet de har gjort. 

 

Jeg ser fram til å besøke alle 

logene i distriktet som DSS for å 

tildele 40- og 50-årsjuveler, for 

å ha instruksjoner, installasjo-

ner, men også ved andre anled-

ninger, hvis det skulle dukke 

opp behov og ønsker fra loge-

ne, og også selvfølgelig fra Lei-

ren. 

 

I Forskrift for DSS i Lov for den 

uavhengige norske Storloge, 

står det bl.a. følgende: « DSS 

skal føre tilsyn og øve kontroll 

med samtlige loger, leire og fo-

reninger i sitt distrikt. DSS skal 

påse at alt arbeid i loge- og leir-

møter skal skje på en korrekt og 

verdig ritualmessig måte.» I det 

ligger det for meg at embedet 

som DSS er like mye en støtte-

funksjon som en kontrollfunk-

sjon.  Samarbeid er viktig, og 

sammen kan vi finne løsninger 

på det meste, så lenge våre av-

gjørelser stemmer overens med 

de til enhver tid gjeldende lo-

ver og forskrifter. 

 

I alt logearbeid er kvalitet vik-

tig. Kvalitet betyr bl.a. at vi hol-

der på antrekk, opptreden og 

etikette.  

 

Det er ikke bare i logesalen vi 

må ha kvalitet som mål; infor-

masjonsmøtet, hjemmebesøket,  

ettermøtet  og ikke minst sam-

været oss imellom må også 

være preget av kvalitet. 

 

Vektlegging av et godt etter-

møte er viktigere enn mange 

tror. Her må det være rom for 

den gode samtalen, den gode 

dialog, der den enkelte føler 

seg verdsatt og sett. Forutset-

ning for at en trives er at en fø-

ler at her blir jeg satt pris på, 

her er det brødre som vil meg 

vel. Så kvalitet handler også om 

tilhørighet og trivsel. Det  gode 

vennskap er grunnlaget for alt i 

logen og Ordenen. 

 

Vi lykkes den dagen en bror, 

nyinnvidd eller veteran, tenker 

etter en loge- eller leiraften; 

«Dette var et godt møte, i kveld 

opplevde jeg noe positivt. Jeg 

ser fram til neste møte.» 

Jeg ser fram til et godt samar-

beid de kommende 4 årene 

både i Distriktsråd, med logene 

og med Leiren. 

 

Jeg ønsker alle en riktig god 

jul og et nytt rikt logeår 2015. 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjær-

lighet og Sannhet 

 

Kristian Haugan 

Distrikts Stor Sire 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Distrikt Stor Sire har ordet 
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Hilsen fra Loge nr. 151 Bolsøy 

Kjære brødre i loge Vesterveg 

 

I 2011 opprettet våre loger et 

vennskapssamarbeid.  Brødre 

fra Loge nr. 82 Vesterveg be-

søkte oss i Molde i 2011 og 

2013, mens flere brødre fra 

Loge nr. 151 Bolsøy besøkte 

dere i Ålesund i 2012 og 2014. 

 

Loge nr. 151 Bolsøy er en ung 

loge, stiftet i 2007. Vi trenger 

derfor impulser fra andre for å 

kunne videreutvikle vår loge. 

De 2 logemøtene jeg har deltatt 

i hos Vesterveg har vært til stor 

inspirasjon for undertegnede.  

Våren 2012 deltok brødre fra 

loge Bolsøy på et Eks OM-møte, 

med tema Cornelis Vreeswijk 

sitt liv og musikk. Det viste seg 

å fungere utmerket med et «lett» 

tema i logesalen.  

 

Inspirasjonen jeg fikk fra dette 

møtet medførte at Loge nr. 151 

Bolsøy for første gang avholdt 

Eks OM-møte nå i høst. Selv om 

det er 2 ½ år siden husker jeg 

også den fantastiske klippfisk-

middagen på ettermøtet. 

 

Påskemøtet i år har jeg ferskt i 

hukommelsen. Vi opplevde 

gode tekster og levende musikk 

i logesalen knyttet til påskebud-

skapet. 

 

13. april 2015 er det loge Bol-

søy sin tur til å invitere dere til 

Molde. Det er en stund til, så vi 

har ikke planlagt noe innhold i 

møtet så langt. Men vi lover at vi 

skal få til et stemningsfullt møte 

i logesalen og hyggelig samvær 

med god mat på ettermøtet. 

Jeg håper så mange som mulig 

av dere har anledning til å ta 

turen over fjellet til Molde i ap-

ril. 

 

Jeg ønsker alle brødrene i 

loge Vesterveg en god jul og et 

godt nyttår. 

 

Hilsen i Vennskap, Kjærlighet 

og Sannhet 

 

Arne Ellingsen 

OM 

Loge nr. 151 Bolsøy 
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Jeg sitter her og funderer på hva 

jeg skal skrive om i denne artikke-

len til Jubileums-SOGA, da jeg med 

ett hører fra TV, som står på i bak-

grunnen, et intervju med en av ak-

tørene i den populære TV-serien 

Farmen. 

Han ble spurt om hva han sitter 

igjen med av gode opplevelser 

med det å leve slik de gjorde for 

100 år siden. Jo, det var å stenge 

ute den store verden, det å ha tid til 

hverandre, sitte ved frokostbordet 

å prate med hverandre, å kunne 

lytte til hverandre og ha tid til etter-

tanke. Et svar det er verdt å dvele 

ved. Det var tydelig at dette hadde 

gjort ham godt og at det fellesska-

pet som hadde blitt mellom disse 

konkurrentene overgikk det faktum 

at han hadde tapt konkurransen om 

hytte og bil. Til tross for kniving og 

taktikkeri i hverdagen for å vinne, 

var vennskap og felles opplevelser 

det som overgikk alt annet. Det å ha 

tid til hverandre var det som han 

satte størst pris på. 

I vårt jag etter flere og bedre go-

der har vår utvikling stadig gitt oss 

nye hjelpemidler slik at vi kan spa-

re tid og bli mer effektive. Effektive 

til hva? 

Er det for å henge med i det sta-

dig mer krevende jaget etter flere 

goder, eller for den saks skyld, i 

håp om å få mer fritid? Glemmer en 

ikke noe da? 

En liten tankevekker leste jeg i 

avisen her en dag. I 1964 klaget 

blant annet portvakten hos A.M. 

Liaaen til Televerket på at det var så 

mange som kom dit for å låne tele-

fonen for å ringe til lege eller til en 

gammel tante, for den saks skyld, 

så nå burde Televerket sørge for 

det kom en telefonkiosk også i 

Steinvågen!  - Det er ikke så mange 

år siden! 

I dag går alle med en telefon i 

lommen, i lommen er vel litt ukor-

rekt, de fleste ungdommer går med 

den i hånden med en ledning opp 

til en ørepropp. Om ikke det er 

teksting av meldinger, samtaler til 

venner og kjente, så er det musikk 

som durer i øreproppene. 

Lyden av livet rundt trimm-

løypene eller på turvegene i skog 

og mark er byttet ut med harmonisk 

elektronikk. På samme måte som 

mellommenneskelig kommunika-

sjon har tapt i konkurranse med 

filmer, nyheter fra fjern og nær og 

om ting og tang som kan skaffes til 

veie ved bare noen få tastetrykk. Er 

det slik vi vil ha det? 

Om vi vil eller ikke så ser det ut 

for at vi blir dratt med i denne ut-

viklingen dessverre. 

Banktjenestene tilbys nå nesten 

bare via data, varehandelen er på 

full fart den samme veien. Nå kan 

du også, med noen få tastetrykk, få 

dagligvarene dine levert på døren. 

Om ikke det er de sosiale nettste-

dene som opptar en, så er det de 

mange TV kanalene flink til å legge 

beslag på din fritid. 

Vi lever egentlig i en kunstig tids-

epoke hvor den medmenneskelige 

kommunikasjon ser ut for å tape i 

kampen mot utviklingen. Det virker 

som om vår tilstedeværelse for 

hverandre avtar i jaget mot denne 

modernisering av våre liv. 

Frivillige organisasjoner taper 

også rekruttering i den samme 

kampen og det må en dessverre si 

at også vår organisasjon strider 

med. Rekruttering av yngre brødre 

er svært vanskelig, den såkalte 

tidsklemmen nevnes i fler og fler 

tilfeller som årsak. 

Jeg kan vel bare tale for min egen 

mening når jeg påpeker at vårt fel-

leskap er med på å motvirke denne 

tapte medmenneskeligheten, hvis 

en da er villig til å bruke den, og at 

vår Orden burde være en resurs for 

kommende yngre brødre til å mot-

virke dette tapet. 

Det at vi samles en dag i uken i 

godt lag, lar skuldrene senkes, og 

at vi i felleskap kan dyrke medmen-

neskelighet med gode samtaler og 

med tid til hverandre vet jeg gjør 

godt for både kropp og sjel. 

Det burde være manna for de 

kommende generasjoner å sette 

seg ned, legge tidspresset til side, 

koble den stressende hverdagen ut 

og la roen senke seg i vårt felleskap 

som våre tidligere brødre har gjort 

i flere titalls år. 

Når sant skal sies om denne utroli-

ge, såkalte velstandsutviklingen, 

som vi har sett de siste årene, så 

kommer det også noe godt med 

den. 

En av godene vi hatt har vært gle-

den av å kunne formidle våre tan-

ker og opplevelser på en slik måte 

som vi ser her i Jubileums-SOGA. 

Et prakteksempel på en medlems-

avis, som har hatt en formidabel 

utvikling i de 40 år og som vi har 

hatt glede av å lese. - En glimrende 

formidler av nyheter og informa-

sjon til og fra brødrene i loge Ves-

terveg. 

En prestasjon som vi kan være 

stolt av og ikke minst kan de som, 

med en utrolig stå-på-vilje, har 

brukt utallige fritimer på å holde 

SOGA i live. 

Med all respekt for tidligere re-

daktører, tør jeg påstå at dette i stor 

grad skyldes brødrene Terje 

Westad og Arne Nes sin fantastiske 

innsats år etter år. 

Men spør du dem så sier de at 

dette arbeidet har bare vært en 

glede. Svaret er; «De mange kvel-

der og nattetimer er glemt når en 

ser at det gavner vårt felleskap og 

skaper samholdet i vår kjære  

losje.» 

En stor takk skal de ha for all den 

gleden de har formidlet med sin 

innsats for oss brødre i Vesterveg, 

men en takk sendes også til alle 

bidragsytere som har gjort det slik 

at vi blant annet og ikke minst hver 

jul kan sette oss i godstolen å lese 

SOGA, samtidig som julestemning-

en siger innover oss. 

Årets JuleSOGA er en jubileums-

utgave av heftet som vi er blitt så 

glade i. 

Heftet vi har fått tildelt på våre 

julemøter i 40 år og som på en glim-

rende måte forteller oss at vi ennå 

kan ha litt tid til å ta vare på hver-

andre. 

Tusen takk til redaksjonen og 

GOD Jul til dere alle. 

Med vennlig hilsen i Vennskap, 

Kjærlighet og Sannhet. 

 

Arne Aasen 

Storrepresentant 

Storrepresentanten har ordet 
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Til Soga 

Lørdag den 4. oktober 2014 
kunne Loge nr. 34 Liv feire 

sitt 50 årsjubileum. 

114 feststemte søstre, brødre 

og gjester var tilstede under en 

høytidelig og flott Festloge 2 i 

logesalen. For anledningen var 

vi så heldige å ha bror Elias Før-

de fra Loge nr. 23 Gange Rolv 

ved orgelet.  

 

Etter møtet kunne forsamling-

en tre inn i krystallsalen der 

Odd Fellowkoret sang oss til 

våre plasser rundt et vakkert 

pyntet festbord. Deputert Stor 

Sire Toril Grundtvig Skougaard 

utbrakte Kongens skål etterfulgt 

av Kongesangen. En god atmo-

sfære hvilte over jubilanten og 

alle dens gjester. Dyktige servi-

tører – brødre fra Loge nr. 23 

Gange Rolv og bror Odd Birger 

Naalsund fra loge nr. 82 Vester-

veg sørget for en stilfull serve-

ring. Vår Storrepresentant Anne

-Rita Klock var kveldens vise-

vert og hun ga etter hvert ordet 

til kveldens mange talere. Dep. 

Stor Sire var først ute, og gratu-

lerte og hilste fra Stor Sire Mor-

ten Buan. Viseverten leste en 

prolog som var skrevet  i anled-

ning stiftelsesdagen til Loge nr 

34 Liv - den 3. oktober 1964. 

Denne var skrevet av avdøde 

bror Ivar Olsbø. Str. Anne Berit 

Olsbø Holen framførte sine be-

traktninger fra et liv i en svært 

aktiv logefamilie. Hun hadde 

med seg sin datter som nå er 4. 

generasjon i logesammenheng.  

 

Vår egen OM Marit Davidsen 

tok i sin tale for seg den rivende 

og stressende utviklingen vi 

finner i samfunnet idag. Dette 

gjør at den roen og verdigheten 

vi finner i logesalen og i vår Or-

den er av høy verdi. 

 

Varme ord ble jubilanten til 

del, og flere fulgte på: Bror OM 

Finn Marstrander fra Loge nr. 7 

Ragnvald Mørejarl talte på veg-

ne av de 3 herrelogene Ragn-

vald Mørejarl, Gange Rolv og 

Vesterveg. Søster OM Hanna 

Bergmann fra Loge nr. 46 Symra 

talte på vegne av Rebekkaloge-

ne i distrikt 4. Vi fikk også var-

me ord fra vår moderloge - 

Loge nr. 34 Liv fyller 50 år 

Dyktige servitører ved et vakkert pyntet festbord.  

Dep. Stor Sire Toril Grundtvig Skougaard 

taler. OM Marit Davidsen m/ektefelle klare til å 

ta imot gjestene  
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Loge nr. 6 St. Veronika, dette 

ved str. OM Norunn B Sætre. 

Vår egen søster Aud Berge 

Eriksen (Tutta) - som forøvrig er 

den eneste gjenlevende av stif-

terne av Loge nr. 34 Liv  -  har 

laget Loge Liv-sangen. Denne 

ble naturlig nok framført denne 

kvelden, og vi var takknemlige 

for å ha bror Nils Erik Møller fra 

Loge nr. 23 Gange Rolv ved pia-

noet. Han er et ja-menneske, og 

stiller alltid opp når vi spør. 

 

Stemningen steg i takt med 

sang og musikk, og nådde nye 

høyder da 3 av våre brødre fra 

Loge nr. 23 Gange Rolv - Terje 

Bugge Hansen, Sigurd 

Arild Kipperberg og Nils 

Erik Møller overrasket 

med underholdning. Musi-

kalske krefter i særklasse 

som gjennom vakre toner 

lot oss få bli med både 

Rosa på ball og 

på fergetur - i 

tillegg til all-

sang. 

 

Bror DSS Kristi-

an Haugan tok 

ordet, gratulerte jubilanten,  og 

takket for maten -  et  utmerket 

bordsete, en smakfull meny og 

flott servering.  

 

Loge nr. 34 Liv kan med glede 

se tilbake på en flott markering 

av sitt 50 årsjubileum, takker for 

gaver, gode ord og deltakelse 

på vår store dag.  

 

Søster Anne-Gerd Henningsen 

 

DSS Kristian Haugan takker for maten  

Terje B Hansen og Sigurd Arild 

Kipperberg 

Else Karin og Are Homlong. 

Terje Bugge 

Hansen og 

Sigurd Arild 

Kipperberg 

OM Marit Davidsen taler. 

Jorun og Terje 

Bugge Hansen 
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Jeg har fått det ærefulle 

oppdraget å skrive i denne 
utgaven av Soga. Men først 

vil jeg benytte sjansen til å 
gratulere selveste SOGA 

med 40 års jubileum. Det 
står stor respekt av de som 

har klart å holde denne tra-

disjonen ved like, for det er 
ikke noe lite arbeid som 

kreves, å lage et slikt fan-
tastisk produkt opptil flere 

ganger for året. Så HIPP 

HIPP HURRA for SOGA og 
dens redaksjon. 

Det nærmer seg jul, og de 

fleste har det travelt med å rek-

ke alt som står på huskelista 

denne måneden. Julegaver skal 

kjøpes inn, lefser skal bakes, 

ruller skal syes, fårekjøttet skal 

saltes, legges i lake og henges 

opp til tørking. Vi lager oss så 

mye arbeid, at vi knapt rekker å 

nyte denne flotte førjulstiden.  

Jeg sitter og blar i gamle album 

og tankene mine går tilbake til 

vinteren 2013, da jeg var i Tan-

zania for å bestige Kilimanjaro. 

Der lærte vi at tiden går sakte 

hvis vi bare kan lære oss å ta 

det med ro, nyte dagene og 

øyeblikkene. “Pole, pole”, sa 

hjelperne våre, når vi gikk i fjel-

let; sakte, sakte, ikke skynde 

seg, gå sakte, sakte… 

For å akklimatisere oss og for-

berede oss på vår fem-dagers 

vandring i Afrikas høyeste fjell, 

bodde vi ei natt på et lite fami-

liehotell i landsbyen Marangu. 

Her fikk vi hilse på alle som 

skulle være med oss på turen, 

både guider, bærere og til og 

med en egen kokk. Selve hotel-

let var en nedlagt kaffeplanta-

sje, der hovedhuset var gjort 

om til resepsjon og spisesal, og 

hotellromma besto av små kose-

lige hytter som lå strødd rundt 

om på den store plantasjen.   

Alle vi hilste på var smilende 

og blide, og de hadde tid til å 

slå av en prat, peke og forklare 

ting vi ikke forsto. De hadde 

verdens største tålmodighet 

med oss uvitende turister. Vi 

gikk oss en tur til nærmeste 

landsby, som besto av noen fal-

leferdige hytter og skur. Ingen 

skikkelige veier, bare smale 

tråkk på støvete leirgrunn. 

Utenfor hyttene leika små barn 

med trepinner, gamle bildekk 

eller bare noe rusk de hadde 

plukket opp fra gata. Kvinnene 

solgte frukt og grønnsaker fra 

butikker de hadde laget seg av 

papp og gamle trekasser, og 

mennene satt gjerne under et 

skyggefullt tre og betraktet om-

givelsene med stor ro. Dette var 

det virkelige Afrika, ikke slik vi 

har sett på TV-bilder hjemme i 

Norge. Selv om menneskene i 

En tur til Kilimanjaro 

Vi er kommet til Horombo  
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denne landsbyen levde under 

dårlige kår, hadde lite materiel-

le goder og sikkert ikke spiste 

seg mette hver dag, så hadde 

de en fantastisk innstilling til 

livet. De evnet å glede seg over 

hver eneste lille ting, og ble 

overlykkelig om de fikk ei flas-

ke vann eller en liten sjokolade, 

de danset og sang og gjorde et 

voldsomt inntrykk på oss turis-

ter med sin væremåte og sin 

sprudlende energi.   

Gruppen jeg var medlem av, 

besto av fem turister som skulle 

gå sammen med tre guider. I 

tillegg hadde vi med oss flere 

bærere og hjelpemenn som bar 

alt vi hadde bruk for av mat og 

vann. Sjefsguiden het John, og 

var det herligste menneske man 

kan tenke seg. Alltid blid, svarte 

“Yes Mam” uansett hva vi spurte 

han om, og klaget ikke en enes-

te gang når vi drev ham til van-

vidd med våre dumme spørs-

mål.  

På vei opp siste “kneika”. Eva så sliten, så sliten  

1846 John bærer sekken 

min, og sin egen på hodet. 
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Vi skulle gå Marangu-ruten 

som starter på ca 1900 m.o.h. 

De første timene gikk vi gjen-

nom en fantastisk frodig jungel, 

der apekattene hang i trærne 

og skrek noe aldeles grusomt. 

Etter fire strevsomme timer, 

kom vi til Mandara Hut, der vi 

skulle overnatte i noen små, 

trange hytter. I en stor felleshyt-

te, var spisesalen. Alle gruppe-

ne, det var sikkert 20-30 for-

skjellige, hadde hver sin kokk 

og hvert sitt opplegg for bespis-

ning. John viste oss hvor vi skul-

le sitte, pekte på en krøllete, 

grønn duk med mønster av ville 

dyr, og forklarte at det var “vår” 

duk, og der den lå, der var vår 

plass. Så kom servitør Lennart 

med suppe, stekt kylling og 

frisk salat, alt båret opp og til-

beredt av våre hjelpere. Rundt 

oss i spisesalen hørte vi et sam-

mensurium av forskjellige 

språk, og vi var ganske forbau-

set over hvor mange mennesker 

som var på tur opp fjellsiden 

samtidig. 

 

Toalettforholda var kummerli-

ge. Hvert område hadde et fel-

les vannklosett, men det var 

gjerne tett eller “tilgriset”, så 

de fleste foretrakk å bruke toa-

lettene som bare besto av et 

hull i gulvet. Vi var nå oppe i 

2.700 m.o.h, og mange hadde 

begynt å merke høydesyken. 

De ble kvalme og fikk diare, og 

det bar toalettene så absolutt 

preg av.  

Vi sov godt om natten, i vår 

trange lille hytte, og møtte godt 

uthvilt til frokost neste dag. 

Denne dagen var motbakkene 

enda lengre enn dagen før, og 

vi strevde mye for å holde far-

ten oppe. Vi begynner å merke 

på kroppen, at vi er kommet 

opp i tynnere luft, og alt går 

mye saktere. Ingen springer i 

denne høyden. Men været er 

fint, vi går fortsatt i t-skjorter og 

shorts. 

Etter noen timers gange, be-

gynner landskapet å endre seg, 

trærne blir mindre og mindre, 

for til slutt å forsvinne helt. Væ-

ret blir merkbart kaldere og vi 

må kle på oss varmere klær. Vi 

går og går, oppover, oppover, 

sakte, sakte kommer vi oss over 

den ene motbakken etter den 

andre. På slutten av dagen er vi 

ved Horombo på 3.700 m.o.h. 

Her overnatter vi i ei stor felles-

hytte som rommer 20-30 stk. 

Leiren ligger på en liten høyde, 

bestående av for det meste stein 

og grus. Nå begynner motbak-

kene å tære på kreftene, og det 

er bare så vidt vi orker å spise 

litt middag, før alle mann stuper 

til sengs tidlig på kvelden. 

Neste dag starter blytungt, 

med en bratt bakke opp fra lei-

ren. Jeg greier ikke lenger å 

bære min lille sekk på ryggen, 

og en av våre snille hjelpere, 

overtar den, og slenger den 

kjekt bak på ryggen, samtidig 

som han tar sin egen digre opp-

pakning på hodet. Fantastisk! 

Været er fortsatt fint, men en 

isende kald vind, gjør at vi må 

kle oss godt. Vi trasker videre, 

pole, pole, sakte, sakte. Rundt 

oss er det nå bare stein og grus, 

og vi kan se ned på skyene som 

ligger under oss. I natt raste det 

et uvær med masse lyn og tor-

den der nede, mens her oppe 

hos oss var det fløyelsblå him-

mel og stjerneklart.  

Nå begynner vi å gå på “The 

Saddle”, den lange vindfulle 

strekningen før selve oppstig-

ningen til vår neste overnat-

tingsplass, det fryktede Kibo. 

Etter 2-3 timers gange er vi over 

Sadelen og fortsetter noen 

svinger og bakker til, før vi an-

kommer Kibo, trøtte, slitne og 

nokså tomme for energi. Kibo 

ligger på 4.700 m.o.h og består 

av noen slitne steinhytter som 

ligner på gamle bunkerser. Her 

er nakent, kaldt og utrivelig. Vi 

skal sove i trange fellesrom der 

ti stykker ligger rygg mot rygg, 

og hver brakke rommer tjue 

soveplasser. Spisesalen er inne 

i et trangt, mørkt rom, der vi må 

bruke hodelyktene våre for å se 

hva vi spiser. Her er mange 

rundt oss som er godt preget av 

høydesyken, flere blir hjulpet 

ned igjen fra fjellet, liggende på 

syketransport-kjerra, som er 

noen stålbjelker montert over et 

stort sykkelhjul. Ikke for mitt 

bare liv har jeg turt å legge meg 

oppi den. 

For min egen del så er jeg nå 

nærmest helt utslitt. Høyden 

gjør at jeg nesten ikke får oksy-

gen i lungene, og en trasig 

lungebetennelse før jeg startet 

på turen, gjør at formen ikke er 

den aller beste. Jeg gruer meg 

veldig til å starte på den siste 

etappen i natt. For å gjøre opp-

holdet over 5.000 m så kort som 

mulig, så skal vi nemlig begyn-

ne å gå opp den siste fjellsida 

klokka 24.00 i natt. Vi beregner 

å bruke sju timer i iskaldt, stum-

mende mørke, før sollyset lang-

somt kommer krypende over 

fjellene. Da må vi være kommet 

på toppen. 

Vi spiser litt middag og går så 

og legger oss for å sove noen 

timer. Vi blir vekket like før 

midnatt, spiser litt kjeks og 

drikker te, og så stiller vi opp 

for å begynne på den aller, aller 

verste delen av turen, de siste 

tusen høydemetrene. Vi skal gå 

heile natta, i stupende mørke, 

bare med hodelykter. 

Vi begynner å gå, og det er så 

Gilmans Point.  
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tungt, så tungt. Det er helt mørkt 

og vi ser ikke annet enn vår 

egen skotupp og hodelyktene 

som lyser som små knappenåls-

hoder i ei lang rekke foran oss. 

Etter noen timer, fryser vannet 

vi har i kamelbager på ryggen. 

Av og til prøver vi å spise en 

sjokoladebit for å få litt energi, 

men ingen ting smaker, man 

tygger og tygger men greier 

ikke å svelge ned noe mat. Det 

eneste jeg greier å tenke på, er 

å sette den ene foten foran den 

andre, følge etter guiden vår, 

ett skritt i gangen. Det går altfor 

sakte. Klokka passerer seks om 

morgenen, og sola begynner så 

vidt å titte frem. På et øyeblikk 

blir det dagslys og plutselig 

kunne vi se hele fjellsida som vi 

klatret i. Jeg var så sliten at det 

var så vidt jeg greide å flytte 

beina. Da vi nådde merkestaven 

for Gilmans Point sa guidene 

stopp. Nå må vi snu Mama, sa 

de, ellers rekker vi ikke ned 

igjen til Kibo. Jeg skjønte at vi 

ikke ville rekke helt opp til Uhu-

ru Peak som var målet vårt, men 

det er ikke så verst å ha vært på 

det nest høyeste punktet heller. 

Gilmans Point er på 5.681 me-

ter, så jeg får være fornøyd med 

det. 

Vi snudde og brukte hele da-

gen på å gå ned igjen til Kibo, 

der vi hentet utstyret vårt og 

fortsatte videre tilbake til Ho-

rombo, der vi endelig kunne 

hvile. Da hadde vi gått i ett og 

ett halvt døgn bare på noen 

kjeks og litt te. Neste dag gikk 

vi hele veien tilbake til Marangu 

hotell, der vi kunne dusje og 

skifte klær for første gang på 

fem dager. Livet var levelig 

igjen.  

Med et ønske om god jul og 

godt nyttår sier jeg til alle lese-

re: 

Takk for at du ville være med 

på turen min. 

Eva Vassbotn                                                                                                                             

Soloppgang.  

Mye folk som går i fjellet.  
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Det nærmer seg jul i Østigard 

på Flatvad. Vi ungene har hatt 

vår siste skoledag før høgtida. 

Undervisning har det vært lite 

av de siste ukene. Mye av dage-

ne har gått med til øving til 

skuespill til juletrefesten 2. jule-

dag. Det er litt nifst å tenke på 

for oss «aktørene». Det har også 

vært mye klipping og liming. 

Glanspapirark i fine klare farger 

har blitt forvandlet til mer eller 

mindre vellykkede flettede kor-

ger og lenker. Disse skal kom-

me til heder og verdighet på 

juletreet. Mor klapper begeist-

ret i hendene etter hvert som 

julestasen blir presentert av oss 

barna. Selv om kasser og esker 

er overfylte av lignende pro-

dukter fra tidligere år, klarer 

hun likevel å være entusiastisk. 

På gården har det vært hektisk 

aktivitet i lag tid. Det er Mor og 

Far som har styringa, men vi fire 

ungene gjør så godt vi kan for å 

hjelpe til. I kårenden av huset 

tar Mormor og Morfar det litt 

mer med ro. De tar likevel et tak 

når det trengs.  Det er godt å 

smyge inn i den koselige stua 

deres når verden er litt vanske-

lig og vrang for en guttepjokk. 

Det er mye å oppleve på går-

den i tida før jul. Slaktinga er det 

mest spennende, og virker av 

og til litt skremmende. Det blir 

slakta sauer, gris og kalv. Far får 

hjelp av Hans, en nabo som rei-

ser 

rundt på gårdene og slakter. Vi 

ungene følger nøye med, og 

beundrer Hans når han biter i 

skaftet slik at slaktekniven står 

på tvers i munnen hans når han 

må bruke begge hendene på 

slaktet. Det ser skummelt ut.  Vi 

har streng beskjed fra Far at vi 

ikke skal se på når dyra blir av-

liva. Av og til lurer vi oss til det 

likevel – og angrer på det etter-

på. Det meste av slaktet blir tatt 

vare på. I eldhuset blir det laget 

blodpudding, kjøttdeig, pølser, 

fårerull og sylteflesk. Lår og si-

der blir saltet og hengt på stab-

buret til speking og tørking. Det 

blir attpåtil laget såpe av dyre-

fett og kaustisk soda. 

Det bakes og steikes. Artig er 

det når det blir fyrt opp i eldhu-

set, og Mor og Mormor steiker 

tjukklefse, tynnlefse, potetkake 

og feitleiver. Birgitte fra Lykkja 

hjelper til. Hun er en mester til å 

lage tynne runde emner som 

etter tur steikes på ei stor opp-

varma jerntakke. Det lukter 

spennende i det varme rommet, 

og en smakebit vanker hvis vi 

spør fint nok. Så baker Mor små-

kaker inne på kjøkkenet. Fine 

kaker blir lagt i bokser, satt i et 

matskap med streng beskjed 

om å la dem være i fred til julaf-

ten. 

Huset skal vaskes. Alle rom 

skal være reine og lukte godt til 

jul. Det skures, skrubbes, vas-

kes og tørkes. Bilder og møbler 

står hulter til bulter og huset 

minner lite om den forestående 

høgtida. Vi ungene forstår at 

også vi må hjelpe til skal det bli 

jul. 

De siste dagene før jul kom-

mer det litt snø etter ei kakelin-

ne med søle og slaps litt tidlige-

re i desember. Det er spennen-

de dager, tro hva som blir lagt 

under juletreet i år?  I kråskapet 

på stua ligger Tuss og troll, 

Smørbukk, Stomperud og 

Vangsgutane godt bevart og 

utilgjengelig før julaften. Vi føl-

ger nøye med hverandre slik at 

ingen smugtitter i skapet. 

Vi ungene skal sørge for at det 

er rikelig med ved innomhus 

gjennom jula og nyttåret. Vi kjø-

rer ved på kjelke fra vedskotet 

og stabler veden fra golv til tak i 

et rom bak lysovnen i stua. Det 

er artig å gjøre noe i lag, og ar-

beidet går unna med liv og lyst. 

Mor oppmuntrer med ros og ei 

saftmugge når det innimellom 

går litt tregere. 

 

Lille julaften kommer tante 

Marit og onkel Lars fra Seljebø 

med juletrær. På Seljebø er det 

store områder med furuskog, og 

juletre er ei flott gave å få. Et 

Juleminner fra Sunndal 
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stort tre til oss og et mindre til 

Mormor og Morfar. Utover kvel-

den venter vi spent på at tante 

Ingrid, ei yngre søster av mor, 

kommer fra Oslo. Hun kommer 

med tog til Oppdal og buss 

nedover Sunndalen. Men før 

hun kommer skal vi bade. Bade-

balje blir satt framom ovnen, og 

etter tur bader vi ungene. Jeg 

klarer å holde meg våken til 

tante kommer. Tante Ingrid 

kommer på en måte fra en an-

nen verden – storbyverdenen. 

Hun er alltid så fin; fine klær, fin 

på håret og snakker bymål. Hun 

har så mye spennenende å for-

telle, fra en verden som virker 

ukjent for oss.  

Mor har lagt på nye senge-

klær og under dyna har hun 

lagt en varm stein inntullet i 

avispapir. På sengestolpen har 

jeg hengt opp ei strømpe, kan-

skje kommer det noe godt nedi 

der i natt? Etter hvert blir det 

godt og varmt i senga. Det er 

godt å høre summinga av de 

voksne nede i stua. Er spent på 

hva som kommer til å skje på 

julekvelden, og har ingen tro på 

at jeg kommer til å sovne. 

Sovna nok likevel. Våkner av 

at det lysner av dag og ser fort 

at det er noe i strømpa. Appel-

sin, småkaker og litt sjokolade. 

Tro hvem som har puttet dette 

oppi strømpa. Mor, Far eller….. 

Finnes han tro? 

Det er stille i huset. Mor og 

Far er sikkert i fjøset. Godt for-

nøyd kler jeg på meg og går 

gjennom nystuloftet, klesloftet, 

biblioteket, ned trappa og inn 

til Mormor og Morfar. De hilser 

meg godmorgen og lurer på om 

jeg vil spise havregryngrøt 

sammen med dem. 

Utover formiddagen er det 

hektisk, og lite som minner om 

jul. Endelig setter Far fot på ju-

letreet og plasserer det på den 

vante plassen inne i stua. Vi 

ungene pynter  og trenger litt 

hjelp til å sette på lysene. Putter  

rosiner, nøtter og svisker i kor-

gene vi har laget. Kjekt å finne 

utover i jula. Midt på dagen spi-

ser vi risengryngrøt, og heldig 

er den som får mandelen som 

er gjemt i grøten. Det vanker 

marsipan til den heldige finne-

ren. 

Så blir julebladene funnet 

fram og vi forsvinner inn i even-

tyrenes og fortellingenes ver-

den for ei stund. Utpå ettermid-

dagen samles vi til kaffe, saft og 

kaker i kårhuset. De har leven-

de lys på juletreet sitt. Små lys 

festes med klemmer på greine-

ne av treet. Vi beundrer det 

vakre synet av lys og grønt tre. 

Litt tidligere enn vanlig går vi 

karene i fjøset. Damene er inne 

og lager julemiddagen. Dyra får 

ekstra godt stell denne kvelden. 

Det vanker litt mere kraftfor og 

høy av det beste slaget. 

Det lukter godt av surkål og 

svineribbe når vi kommer inn 

igjen i huset. Etter hvert samler 

vi oss til middag ved langbor-

det. Det er høgtid rundt bordet. 

Vi stemmer i «Jeg er så glad 

hver julekveld» og julemidda-

gen blir servert. Svineribbe, 

mor sine fantastiske kjøttkaker 

og alt som hører til. Så er det 

multekrem til dessert. Det stil-

ner rundt bordet, og Far som 

sitter ved bordenden finner 

fram bibelen og leser Jule-

evangeliet. Vi synger «Deilig er 

jorden». Gardinene er trukket 

fra, det skal være mulig å se inn 

til oss på julekvelden. Jeg ser ut 

i mørket og håper på at det ikke 

er noen som må være ute denne 

kvelden. Det er sikkert mange 

som ikke har det like godt om 

oss? 

Under treet er det mange jule-

gaver, tro hva jeg får i år? Det 

ryddes av bordet og spenning-

en stiger.  Alle hjelper ivrig til 

slik at vi skal bli fort ferdig.  Så 

blir det ikke julegaveutdeling 

likevel, men gang rundt juletre-

et.  Sang etter sang blir sunget, 

alle versene i hver sang, til en 

viss fortvilelse for oss ungene. 

Endelig blir det pakkeutde-

ling. Det er Tante Ingrid som 

leser teksten på pakkelappene. 

Fint innpakkede gaver blir for-

delt.  Praktiske gaver, spill og 

leker, ikke så mange på hver av 

oss, men vi er godt fornøyde 

alle sammen. Jeg har fått min 

første Hardy-bok, «Hardy-

guttene og Runesteinmysteriet», 

og blar spent i den.  

Det er julefred i huset.  

Det er godt å være guttunge 

med bare gode mennesker 

rundt seg. 

 

Br. Endre Flatvad 
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og vi som er medlemmer av 

Loge nr. 82 Vesterveg lar 
den æren som tilfaller br. 

Are Homlong også tilfalle 
logen. 

 

VEST -NORS KE FJORD-

LANDSKAP – GEIRANGER-

FJORDEN MED OMLAND. 

 

 

Vest-norske fjordlandskap – 

Geirangerfjorden med omland 

og Nærøyfjorden fekk verdsarv-

status i 2005. 

Det var eit storhende for alle 

som over lang tid hadde jobba 

med vern av kulturminner i det-

te mektige kulturlandskapet. 

Storfjordens Venner vart etab-

lert i 1975. Organisasjonen skal 

feire 40-årsjubileum i 2015. 

Førebuingsarbeidet er alt i 

gang. Det blir m.a.lagt opp til 

ulike tilstellingar i samband 

med jubileumsstemnet 7. juni 

2015.. Ny bok om Storfjordens 

Venner blir det og. 

Dronning Sonja opna Norsk 

Fjordsenter i Geiranger 14. juni 

2002.Ein kan vel seie at Norsk 

Fjordsenter vart tufta på den 

”grunnmuren” som Storfjorden 

hadde bygt sidan 1975. 

Så kom verdsarvvedtaket i 

2005. Ein representant frå UNE-

SCO uttalte ein gong at resulta-

tet av vølingsarbeidet til Stor-

fjordens Venner nesten av av-

gjerande for eit positivt verd-

sarvvedtak. 

Storfjordens Venner har gjen-

nom desse 40 år gitt tilskot til og 

utført vølingsarbeid i samarbeid 

med eigarane på nær 100 større 

og mindre bygningar frå Veste-

råssætra i Geiranger og saga på 

Reindaslsætra i Tafjord til 

kvennhus på Furstranda i Sykk-

ylven kommune og naust på 

Honningdalsneset i Skodje kom-

mune. 

 

I 2014 er det utført vølingsar-

beid m.a.på våningshuset i 

Matvika, løe på Ospahjellen, 

våningshus på husmannsplas-

sen Kurla på Åsneset på Helle-

sylt og på garden Grova i Lia-

bygda. 

Storfjordens Venner har og 

utført kulturlandskapsvern m.a. 

Verdsarvstatus- til å vere stolt av! 

Gomsdalstunet. 
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i Gomsdalen og Skageflå i Gei-

ranger og Furneset og Almane i 

Sunnylvsfjorden. 

Den einaste garden Storfjor-

dens Venner eig er Ytste-Skotet 

i Stordal kommune. Familien 

Skotte ga eigedomen vederlags-

fritt til Storfjordens Venner. 

Eigedomen Ytste-Skotet går 

frå fjorden med naust og brygge 

til høgfjellet. Alle bygningar 

som ein gong høyrde til på dette 

gardsbruket er no vølt og op-

pattbygt. Det er utført mykje 

godt vølingsarbeid i kulturland-

skapet. 

Det er etablert ei stifting som 

samarbeider med Sunnmøre 

Museum. I sommarhalvåret er 

der stor aktivitet m.a. med 

leirskule. 

Storfjordens Venner har etab-

lert eit godt samarbeid med 

dyktige restaureringshandver-

karar. 

Restaureringshandverkarane 

er ”bærebjelken” i vårt vøling-

sarbeid. 

Storfjordens Venner har eit 

godt samarbeid med fylkeskon-

servatoren som passar på at vø-

lingsarbeidet blir utført på ein 

god og antikvarisk måte. 

Kven har så ansvaret for å fyl-

gje opp vedlikehaldet/tilsynet 

med dei mange prosjekta – 

bygg og kulturlandskap – der 

det er brukt store summar av 

offentlege midler, og der Stor-

fjordens Venner har stått for 

gjennomføring av vedlikehald-

sarbeidet? 

 

Forvaltningsmessig kan områ-

det 2-delast då det er ulike 

instansar som står for hovudfi-

nansieringa. 

Innanfor verdsarvområdet er 

det Miljøverndepartemantet/

Riksantikvaren/Kulturavdelinga 

i fylket som ” sit på pengesek-

ken”. 

Utanfor verdsarvområdet er 

det Norsk Kulturminnefond på 

Røros som har finasiert dei store 

prosjekta som for eks. Skageflå, 

Blomberg og Grova i Liabygda. 

Ved dei store prosjekta må 

eigarane skrive under ein 

”vedlikehaldsavtale” og ” ei 

erklæring om tilgjenge for ål-

menta”. Desse avtalane kan ik-

kje endrast utan samtykkje frå 

kulturavdelinga i fylket. 

Storfjordens Venner har ikkje 

juridisk myndigheit til å gripe 

inn der heimelshavarane svik-

tar. 

Innanfor verdsarvområdet må 

det vel ligge eit ansvar på kom-

munene – Norddal og Stranda? 

Kva myndigheit har så verd-

sarvadministrasjonen i Geirang-

er? Kan kulturavdelinga i fylket 

gripe inn? 

Det vi veit er at nasjonalstaten 

har eit konkret ansvar overfor 

UNESCO. 

Utanfor verdsarvområdet er 

problemet om mogleg enda 

meir uklårt. 

Det er god grunn til å drøfte 

vedlikehaldsproblemet. Vi er 

inne i ei utvikling der hei-

melshavaren/heimelshavarane i 

mange tilfell ikkje bur i områ-

det. Kanskje ikkje i landet hel-

ler? 

Då er det ikkje lett å ta initiativ 

til vølingsarbeid korkje på bygg 

eller på++ kulturlandskap. 

 

br. Are Homlong. 

Dette bildet viser Svein Inge Westerås i Geiranger Maskin AS i arbeid med grøfting og drenering av råsa/vegen i Gomsdalen  
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Den 30. august i år fylte Jo-

achim H. Rønneberg 95 år. 
Han er hedret for sin krigs-

innsats med mange utmer-
kelser og æresbevisninger. 

Han ble verdenskjent for sin 

innsats som leder av Tungt-

vannsaksjonen i 1943, der han 

og en gruppe soldater sprengte 

fabrikken som laget tungtvann 

ved Norsk Hydros fabrikk på 

Vemork. 

Det er skrevet mange bøker 

om aksjonen, og det er produ-

sert mange filmer om den. Røn-

neberg har ikke skrevet bok om 

sine aksjoner fra krigens dager 

og han har heller ikke deltatt i 

noen film. 

Hans prinsipielle standpunkt 

har vært at han ikke skulle tjene 

penger på krigen. 

Han var ansatt i NRK i mange 

år etter krigen, men brukte ald-

ri sin krigsinnsats som basis for 

sine program. Han var i det hele 

lite meddelsom om sine krigs-

opplevelse, bortsett fra rappor-

ter han skrev til sine overordne-

de. 

Etter at han sluttet i NRK startet 

han med å holde foredrag i for-

skjellige organisasjoner og han 

har fortalt sin historie til mange 

skoleelever. Hans begrunnelse 

for en mer åpenhet om sine ak-

sjoner var at han ville fortelle 

den yngre generasjon at kri-

gens redsler ikke måtte gjenta 

seg. 

Ålesund by har tidligere ut-

nevnt ham til Ålesund Ambassa-

dør i 1994 og han fikk Ålesund 

Bys Hederspris i 1998. 

På et møte på Fiskerimuseet i 

2010 ble bror Johan W. Gullik-

sen og undertegnede sittende 

sammen med Erik Frøland, som 

da var styreformann i Aalesunds 

Museum. I samtalens løp ble 

spørsmålet reist om hvordan 

Joachim H. Rønneberg hadde 

blitt hedret i Ålesund.  Vi ble 

enig om at vi måtte arbeide for 

å få en reist en statue av ham i 

Ålesund. Vi tok kontakt med 

Lars Johan Huse – Ålesunds kul-

tursjef og laget en statuekomite 

med oss fire som medlemmer. 

Planen var å ha statuen reist til 

Joachims 95 års dag den 30. au-

gust 2014. 

For å få dette arbeide inn i for-

melle former, gikk vi til Ålesund 

Øst Rotaryklubb, hvor både Joa-

chim, Gullik og undertegnede 

var medlemmer og til Aale-

sunds Museum, der Erik Frø-

land og undertegnede var sty-

remedlemmer og ba om at det 

ble reist en statue av Joachim H. 

Rønneberg, sentralt i Ålesund, 

og at det to organisasjoner var 

de formelle initiativtagere. Det-

te ble godkjent av organisasjo-

nene. 

Planleggingen startet med 

møte hos bror Gullik. Hans nett-

verk er stort og etter en del te-

lefonsamtaler og uformelle dis-

kusjoner, ble det lagt en plan 

for det videre arbeid. 

Vi måtte klare å skaffe penger 

til formålet. Gullik og Lasse 

Huse hadde begge erfaring fra 

tidligere med å få reist statuer 

Joachim H. Rønneberg 

Statuen på Rådhusplassen. 
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og kjente til prosessen som måtte følges. De had-

de også erfaring om hva de kunne koste.  Det ble 

sendt søknad om støtte til formålet hos Spareban-

ken Møre, med inntil kroner en million og deret-

ter en søknad til Forsvarsdepartement på Kr 

200.000. Begge ble innvilget. 

Deretter kontaktet vi Bildende Kunstners For-

bund for å kunne gjennomføre en konkurranse 

mellom flere kunstnere om å lage en statue av Joa-

chim H. Rønneberg. Vi fikk 3 forslag og konkur-

ransen ble vunnet av Håkon Anton Fagerås. Han 

er en ung, men godt kjent billedhugger fra Tele-

mark, bosatt i Oslo. 

 

Etter å ha blitt enig med han om den endelige 

utforming av statuen samt pris og leveringstid, 

startet han arbeidet og holdt alle tidsfrister. 

Vi møtte velvilje hos alle vi måtte samarbeide 

med. Ålesund Kommune med sine forskjellig or-

ganer, godkjente at statuen skulle reises på Råd-

husplassen. Formaliteter med byggemelding og 

andre formaliteter ble gjort av Ålesund Kommune. 

Kommunen tok alle kostnadene med oppsetting 

av statuen. 

Vi måtte lage liste over gjester som skulle invite-

res og invitasjonen måtte sendes i god tid før av-

dukingen siden gjestelisten innhold mange perso-

ner fra det offentlige liv. 

Rønneberg ledet en gruppe som hadde opera-

sjonsnavnet Gunnerside.  Da spørsmålet om å rei-

se en statue av ham ble diskutert med han, sa han 

klart ifra om at han ikke gjorde jobben alene. Han 

ville derfor at navnene til alle medlemmer av 

Gunnerside og de som deltok i aksjonen i Tafjord 

fjella - Fieldfare – skulle tas med på statuen. An-

grepet på tungtvannsfabrikken på Vemork, var 

den aksjonen mot okkupasjonsmakten i Norge 

som hadde størst internasjonal betydning. 

Det var komiteens mening at vi måtte invitere 

Kongen til å foreta avdukingen av statuen. Når 

kongehuset er involvert, skal alle henvendelser i 

slike sammenhenger gå gjennom Fylkesmannen. 

Kongen var opptatt men sende sin søster, Prinses-

se Astrid, fru Ferner. Vi inviterte representanter 

fra Regjering, fra Fylkesadministrasjonen og Åle-

sund Kommune med Ordfører og Formannskap. 

 

Fra utlandet inviterte vi representanter fra House 

of Lords i UK siden Joachim ble hedret i London i 

2013 av House of Lords. Joachim har møtt repre-

sentanter fra det engelske kongehus ved forskjel-

lige krigsminnetilstelninger i GB og spesielt 

Prince Phillip har vist stor interesse for Vemor-

kaksjonen Vi inviterte også representanter fra den 

Britiske, den Amerikanske og den Franske am-

bassade. De siste sendte sine militærattachéer. Av 

andre utenlandske gjester kom det 2 representan-

ter fra Special Forces Club i London. Regjeringen 

sendte Fiskeriminister Aspaker som sin represen-

tant og Fylkeskommunen sendt Fylkesordfører 

Åsen. Vi inviterte også alle etterlatte etter de som 

deltok i aksjonen. Fra Forsvaret kom Forsvarssjef 

Admiral Haakon Bruun-Hanssen, sjefen for Spesi-

alstyrkene på Rena, Kontreadmiral Holte, med 

nestkommanderende Magne Rødal fra Ålesund 

som nå er Brigadegeneral. Dessuten stilte Spesial-

styrkene med æresvakter ved avdukingen. 

Når alle svar var mottatt, var gjestelisten på 92 

personer. Prinsesse Ragnhild, fru Ferner foretok 

avdukingen som representant fra Kongehuset. 

Avdukingen av statuen på Rådhusplassen ble 

gjort på Joachim H. Rønnebergs 95 årsdag. Pro-

grammet inneholdt sang av Volsdalens Barnekor, 

musikk ved Ålesunds Ungdomsmusikkorps og 

Nørvøy Ungdomsmusikk. 

Det var strålende vær denne dagen, og det var 

samlet flere tusen personer til avdukingen. 

Etter avdukingen inviterte Ålesund Kommune 

alle gjester til lunsj på Fjellstua. 

 

br. Ingebrigt Holst-Dyrnes 

Formann i komiteen 
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ASTRONOMI: Det vi for-

binder med julestjernen, 

vil lyse ekstra sterkt og 

flott i år. Men hva var det 

de tre vise menn egentlig 

så? 

Himmelske forklaringer  

Omtrent en gang hvert 

20. år vil Jupiter ta igjen 

Saturn på himmelen. Sam-

tidig beveger Jorden seg 

langt raskere i sin bane 

rundt Solen enn det disse 

planetene gjør. 

I år 7. f.Kr. skjedde dette 

mens planetene sto tett 

sammen på himmelen. 

Dette førte til en såkalt 

trippel samstilling. 

Datoene ble beregnet av 

babylonske astronomer og 

er funnet på gamle stein-

tavler. Datoene er etter-

prøvd med dagens data-

teknologi og stemmer for-

bløffende bra: 28. mai, 15. 

september og 12. novem-

ber i år 7 f.Kr. sto planete-

ne meget tett sammen. An-

takelig var 12. november 

år 7 før vår tidsregning da-

gen da de tre vise menn 

besøkte Jesu krybbe. 

Det er tvilsomt om vi 

noen gang vil kunne kom-

me nærmere enn dette i å 

bevise hva slags objekt 

Betlehemsstjernen var. 

Du ser a over taket der a‘ 

Jordmor-Matja bor, ifølge 

Prøysen-visa. Og kanskje 

får du med deg filmen om 

«Jakten på julestjernen», 

eller du sitter på en kirke-

benk og hører om hvordan 

de tre vise menn fant fram 

til Jesusbarnet: 

Da Jesus var født i Betle-

hem i Judea, på den tida 

Herodes var konge, kom 

noen vismenn fra Østen til 

Jerusalem og spurte: 

«Hvor er jødenes konge 

som nå er født? Vi har sett 

stjernen hans gå opp, og vi 

er kommet for å hylle 

ham.» (Matt, 2:1-3) 

 

To planeter 

Hva var det egentlig de 

så? Astronomer har blant 

annet foreslått komet, nova 

(en stjerne som plutselig 

vokser enormt i lysstyrke) 

og supernova (en stjerne 

som eksploderer). Men: 

– Den beste teorien er at 

det var snakk om to plane-

ter som sto uvanlig tett på 

himmelen tre ganger på 

kort tid i år sju før vår tids-

regning, sier astronom 

Knut Jørgen Røed Øde-

gaard. 

Nærmere bestemt dreier 

det seg om planetene Jupi-

ter og Saturn. Planetene 

og stjernebildene hadde 

Mysteriet julestjernen 
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stor mytologisk betydning 

for datidas lærde, som 

derfor så et viktig symbol i 

himmelbegivenheten. 

 

Magerne, Babylons astro-

nomer, hadde opptil 60 år 

i forveien regnet ut at Ju-

piter, i tre måneder av 

året 7 f. Kr., skulle søke 

sammen med Israels stjer-

ne Saturn. Dette skulle 

skje midt i stjernebildet 

Fiskene, som representer-

te landområdet Judea. Av 

dette tolket de at en stor 

konge skulle bli født i Is-

rael, forteller Ødegaard. 

 

Stjernen gikk foran 

Det nye testamente i Bi-

belen lar stjernen spille en 

vesentlig rolle. Kong Hero-

des kalte vismennene 

sammen og «spurte dem 

nøye ut om tida da stjer-

nen hadde vist seg» (Matt 

2:7), før han kommanderte 

dem til å dra til Betlehem 

og melde fra når de hadde 

funnet barnet. De fant iføl-

ge evangeliet Jesus ved 

hjelp av stjernen: «Og se, 

stjernen som de hadde sett 

gå opp, gikk foran dem 

inntil den ble stående over 

stedet der barnet var. Da 

de så stjernen, ble de fylt 

av jublende glede» (Matt, 

2: 9-11). 

– Stjernen spiller en sent-

ral rolle i det storpolitiske 

maktdramaet, mellom 

konger av ulike slag og 

mellom ledere av folket, 

sier Marianne Kartzow, 

professor ved Det teolo-

giske fakultet på Universi-

tetet i Oslo. 

Men heller ikke teologer 

har vært enige om hva vis-

mennene egentlig så. Her 

går diskusjonen imidlertid 

på stjernens symbolske 

betydning, ikke den astro-

logiske forklaringen. 

– Bibelfagsforskere vil 

som regel være mest in-

teressert i hvilken funksjon 

stjernen har, sier Atle Ot-

tesen Søvik, studiedekan 

ved Det teologiske Menig-

hetsfakultetet (MF). 

Hans Kvalbein, professor 

emeritus i Det nye testa-

mentet ved MF, påpeker at 

astronomiske fenomener 

ble forbundet med en 

konges komme også i Det 

gamle testamente: «En 

stjerne stiger opp fra Ja-

kob, en kongsstav løfter 

seg fra Israel» (4 Mos 

24,17). 

 

Feil dato? 

Ifølge Ødegaard kan ikke 

«julestjernen» ha sett ut 

som en stjerne, selv om 

planetene sto tett. 

– Men symbolikken og 

dyrekretslyset som pekte 

mot Betlehem, var viktig 

nok, sier han. 

Dyrekretslyset, eller zo-

diaklyset, er et diffust lys 

som står opp fra horison-

ten fordi ørsmå støvpartik-

ler i verdensrommet blir 

opplyst av solen. Mange 

antar at datoen for de tre 

vismennenes besøk egent-

lig var 12. november, ikke 

24. desember. Da sto pla-

netene stille på himmelen, 

og dette kan samtidas ast-

ronomer og lærde ha sett 

på som høydepunktet 

blant de tre samstillingene 

Jupiter og Saturn hadde. 

 

– Når zodiaklyset ble be-

traktet fra Jerusalem mot 

Betlehem på den aktuelle 

datoen, viser beregninge-

ne at det hadde form av en 

lyskjegle med Jupiter og 

Saturn øverst i kjeglen og 

lysstrålen vendt nedover 

mot Betlehem. Lyskjeglen 

ble steilere utover kvel-

den, slik at lyset som så ut 

til å komme fra stjernen, 

fulgte planetene i deres 

bevegelser og pekte ned 

mot det samme stedet, sier 

Ødegaard.(NTB Tema) 
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I ni år har ÅOFK taktfast blitt 

ledet av den velkjente altmulig-

mann Jostein Maude. I forbin-

delse med ny jobb i Brattvåg 

som musikkpedagog i den vide-

regående skolen måtte dessver-

re Jostein legge fra seg dirigent-

pinnen i koret vårt.  

Det ble kort sagt for mye for 

ham og dessuten kolliderte tirs-

dagen som er vår øvelsesdag 

med andre oppgaver. 

Som en avskjedsgave tipset 

Jostein koret om en annen diri-

gent som han mente kunne ta 

over for ham. Og til alt hell var 

det Fred Røyseth som tok opp 

pinnen tidlig i høst og ble vår 

nye dirigent. 

Fred har som han selv sier 

brukt tiden frem til jul til å bli 

kjent med korets noter for og 

ikke å si unoter. 

Han har på en glimrende måte 

glidd inn i vårt miljø og utrolig 

nok har han allerede å tilføre 

oss noe, det kan høres, sies det! 

-  Godt gjort! 

Vel, vi har satt stor pris på Jo-

stein Maudes måte å lede oss 

på. Han har vært en inspirator 

som har terpet og slitt med oss 

på godt og ondt og med en 

utømmelig kilde av gode histo-

rier.  

Historier med en innlevelse 

som har krydret våre sang-

øvinger og gjort tirsdagskvel-

dene høst , vinter og vår rett og 

slett til en energipåfylling. 

Vår nye dirigent har en solid 

og omfattende musikalsk bak-

grunn. Han har sin utdannelse 

fra Musikkhøyskolens instru-

mental-linje med saksofon som 

hovedinstrument.  

For å videreføre sin musikals-

ke utdannelse tok han PED ved 

lærerskolen i Levanger. 

Hans første jobb var faglig an-

svarlig for musikklinjen ved 

Rauma Musikkskole, deretter 

kan nevnes rektor ved Stordal 

Musikkskole og nå i de siste 20 

år rektor ved Giske Kulturskole. 

For de som er godt kjent i den 

ålesundske pop historien, kjen-

ner sikkert Fred igjen som med-

lem av popgruppen Purple. En 

gruppe som har gitt oss mange 

hyggelige musikk, for ikke å si 

danse-opplevelser i byen og 

distriktet, fra 60 - 70-tallet og 

frem til i dag.  

Purple har bestått og ennå be-

står av mange kjente musikals-

ke kapasiteter i Ålesund. Jeg 

kan nevne navn som Einar 

Heen, Rolf Hessen, Webjørn 

Brogstad og Terje Olsen som 

alle var med på bidraget til å gi 

Ålesund et renommé som «lille 

Liverpool». 

Fred har også lang erfaring 

som kordirigent. Han har diri-

gert Mannskoret Harmonien, 

Von Dess, Moljegapet, Bigseth 

blandakor på Hareid og fortsatt 

så dirigerer han, som han har 

gjort de siste 15 år, Spjelkavik 

blandakor. 

 

Han har et bredt musikalsk 

spekter noe som han etter hvert, 

som han selv sier, gleder seg til 

å prøve på vårt kor. 

 

Vi alle ønsker Fred og Ålesund 

Odd Fellowkor lykke til i tiden 

som kommer og ønsker både 

han og korets medlemmer en 

riktig God Jul og et Godt Nyttår. 

 

Arne Aasen 

1.bass. 

 

Ny dirigent i Odd Fellowkoret 

Fred Røyseth 

har tatt over den 

musikalske 

ledelsen av 

”byens beste 

Odd Fellowkor!” 



 

27 

 

Julen 2014 

 
Kjære brødre, 

  

vi skriver desember og det 

gamle året går mot slutten, men 

før et nytt år kommer opp på 

kalenderen så er det mange 

tradisjoner som skal gjenopple-

ves, nå som alltid ellers. 

Julebord er for mange blitt en 

tradisjon til like med elskere av 

lutefisk, men det er ikke denne 

type tradisjon jeg har i tankene. 

Jeg tenker først og fremst på 

tradisjoner som er tilknyttet vår 

loge sammen med julehøytiden. 

 For meg blir tradisjoner vikti-

gere etter hvert som jeg selv 

blir eldre. Dette hører jeg fra 

andre at det er en gjengs opple-

velse for oss alle. 

Vi har foran oss spesielt to 

høytider som er for de aller fles-

te fylte med tradisjoner innen 

religiøse opplevelser, mat og 

familieknyttede tradisjoner, jula 

og nyttårsfeiringen. 

I vår egen loge, Vesterveg, er 

julemøtet en av de viktigste tra-

disjoner.  På dagen møter brød-

rene opp tidligere enn vanlig, 

og i sin beste stas. En ser det på 

dem, det er en forventning som 

er tydelig. Til tross for forvent-

ningen så vet alle hva som skal 

skje. Det er slik med tradisjo-

ner, alle vet hva som kommer, 

men forventningene er like sto-

re til tross for det. Det har noe 

med at felles kunnskap og erfa-

ring sveiser folk sammen. 

Julemøtet vårt er min viktigste 

logekveld i løpet av året. Fak-

tisk legger jeg her ikke så mye 

vekt på det som skjer i logesa-

len under forhandlingene, høy-

depunktet er når salen er gjort 

klar for Luciaspillet. Lyset dem-

pes og Rebekka-søstrene skri-

der inn i sine kjortler. En kan 

faktisk føle at julestemningen 

siger inn i salen og inn over 

brødrene. Jeg har opplevd dette 

spillet flere ganger, men det tar 

meg like mye hver gang, dette 

tiltross det er nye personer som 

framfører og tolker litt forskjel-

lig fra år til år. 

 

Etter at brødrene kommer ut fra 

salen er det en utålmodig sum-

ming i salongen mens vi venter 

på å slippe inn til julemåltidet. 

Inne i krystallsalen er bordene 

pyntet og klare for brødrene til 

og tre inn. 

 Odd Fellow koret med tradi-

sjonell sang, løfter stemninga 

enda noen hakk, og det før ma-

ten kommer på bordet. Videre 

gjennomføres måltidet etter 

vanlig prosedyre. De som skal 

æres får tildelt sine velfortjente 

påskjønnelser. Brødrene må 

også yte litt gjennom sanger og 

da spesiel t,  Glade Jul . 

Etter at maten er nytt ferdig og 

roen har tilslutt senket seg, 

dempes lyset og bror Terje går 

med faste skritt til CD spilleren, 

setter inn en plate og ”O Helga 

Natt” sunget av Jussi Bjørling 

strømmer ut av høytalerne. Det 

er helt stille etter at sangen har 

tonet ut. Jeg er sikker på at alle 

føler at en av våre kjæreste tra-

disjoner har nok en gang blitt 

utført. 

Tradisjoner er limet i et sam-

funn. Det er viktig å ta vare på 

dem. Alle bør lage seg tradisjo-

ner, fra de minste familiesam-

funn til de største organisasjo-

ner. 

Ta godt vare på hverandre. 

Kanskje er det noen som vil ha 

godt av en hilsen eller et besøk. 

Det er mørkt ute, tenn et lys for 

noen som behøver det. 

Jeg ønsker alle brødrene i 

Loge Vesterveg og familiene 

deres en god, fredfull og tradi-

sjonell julehøytid og et velsig-

net godt nytt år 

I Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet 

 

Odd Karlsen 

 

Kapellan. 

Juletanker fra br. Kapellan 
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Etter initiativ av vårt char-

termedlem br. Sindre Olsbø 
og andre OM kom vårt hus-

organ SOGA ut med sitt 
første nummer til julemøtet 

i 1974. 
 

OM fikk med seg følgende brr. 

i redaksjonen:  Terje Westad, 

Per Lillevold og Johan Weiberg 

Gulliksen.  Br. Svein Werner 

Petersen fikk ansvaret for å skaf-

fe annonser og br. Eldar Foss 

skulle sørge for distribusjonen. 

 

I sin første spalte skrev OM 

Sindre Olsbø: «Det har vært 

brukvisa innen Odd Fellow i 

Ålesund, at man ved juleleite 

har kommet med en liten publi-

kasjon og da en håndskreven 

sådan.  Loge «Ragnvald Møre-

jarl» har «Mørejarlen» og loge 

«Gange Rolv» kommer med 

«Rolvs Runer», men vi i 

«Vesterveg» har hittil ikke kom-

met med noe i den lei. 

 

Vår loge har fremmet tanken 

om et felles organ for alle loge-

ne i Ålesund, men en har liksom 

ikke funnet den rette grobunn 

for dette ennå, så derfor følger 

vi opp som de andre logene: en 

liten publikasjon i egen 

regi.  Du vil se at vi følger tem-

melig nær på hva tittel angår, 

men så fjerner vi oss igjen hva 

angår utførelse. 

 

Vi er optimister.  «Soga» skal 

ikke være en årlig foreteelse, vi 

tar peiling på å få den ut hvert 

kvartal, og den skal distribueres 

til samtlige av våre brødre. 

 

I de første 1970-årene utga 

den legendariske stortingsman-

nen Jon Leirfall, sammen med 

den eminente tegner Audun 

Hetland, en serie morsomme 

bøker skrevet i en soge-

stil.  Leirfall var kjent for sine 

kvikke replikker og skarpe ka-

rakteristikker.  Sammen med 

Hetlands treffende og sikre 

strek ble bøkene meget popu-

lære, ikke minst 1973-utgaven 

«Så seier soga», som også ble et 

munnhell. 

 

Br. Per Lillevold var i reklame-

bransjen.  Det var han som fore-

slo navnet «Soga» på vårt husor-

gan og som tegnet logoen.  Det 

hele ble mottatt med begeist-

ring.  Br. Per la ned et stort ar-

beid på flere felter i vår loge. 

 

Den som har stått på barrika-

den for «SOGA» i alle disse 40 

årene er br. Terje Westad.  Han 

har samlet stoff.  Han har skre-

vet.  Han har tryglet om annon-

ser for å sikre økonomien.  En 

uvurderlig innsats. 

 

Etter et par år, det må ha vært 

i 1977, kom br. Arne Nes med i 

«Soga».  Med sin faglige tyngde 

og erfaring tilførte han bladet et 

kvalitetsløft, noe som ble en 

kontinuerlig prosess frem til 

den «Soga» vi kjenner i 

dag.  Den er for øvrig det eneste 

logeblad i hele distrikt nr. 

4.  Det understreker ytterligere 

hvor takknemlige vi bør være 

overfor de brødre som legger 

ned et betydelig arbeid for vår 

kollektive hukommelse. 

 

En av logene i Trondheim har i 

mange år hatt et tilsvarende 

blad: «For almuen».  Dette er nå 

blitt et felles blad for alle logene 

i Trondheim.  Der har man inn-

sett betydningen bladet har og 

har satset på felles innsats. 

 

Når det gjelder utgivelsen  av 

«SOGA» var der en periode tid-

lig i 1980-årene hvor det haltet 

med få utgivelser.  For å styrke 

redaksjonen ble br. Hans Vad-

seth, med sin gjennomfø-

ringskraft, satt inn for å sikre at 

utgivelsene ble slik som forut-

satt. 

 

Siden har «SOGA» kommet ut 

tre og fire ganger pr. år.  For-

matet er fra 2008 øket fra A5 til 

A4, med flere sider og i far-

ger.  Dette krever ikke bare 

kreativitet men betydelig mer 

innsats av de få som står for ut-

givelsen. 

 

Opp gjennom årene er det 

utenom de faste spaltene og inn-

leggene mange som har bidratt 

med stoff, men det er bare br. 

Per Sletfjerding som har hatt sin 

faste spalte om Primstaven.   

 

«SOGA» representerer det 

initiativ, kreativitet og optimis-

me som vår loge har vært pre-

get av i 40 år. 

 

Står vi ved et veiskille? 

 

De to, brr. Terje Westad og 

Arne Nes, som har vært driv-

kraften bak utgivelsene, begyn-

ner å trekke på årene.  Vi treng-

er brødre som, etter hvert, kan 

innta de rollene disse to har 

hatt.  Økonomi må sikres idet 

annonsene alene ikke er til-

strekkelig.  Det kan innebære at 

logen må bidra slik at fellesska-

pet blir fundamentet.  Kan det 

være mulig å utvide samarbei-

det til andre loger?  Bør ikke 

inntektene til «SOGA» øremer-

kes til denne og være disponi-

bel ved inntredende behov og 

ikke inngå i losjens økonomi? 

 

Til nå har «JuleSoga» og 

«PåskeSoga» vært hovednum-

merne og så har der vært en 

«SommerSoga» ved utgangen av 

vårterminen og «HøstSoga». 

 

Med dagens format og sidean-

tall bør det kanskje vurderes at 

man konsentrerer utgivelsene 

til jul og påske. 

 

Takk for innsatsen og lykke til 

videre. 

 

Johan Weiberg Gulliksen 

Eks OM. 

i 40 år 
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Kjære brødre 

 

Litt om starten av SOGA 

 

Det tok til oppe i Løvenvoldga-

ta. Kafeen «Thesen» lå over gull-

smed Hagen-butikken. Oppover 

i etasjene hadde Shell sine kon-

torer og der var også et nystar-

tet reklamebyrå, I&M Reklame. 

 

Nå avdøde br. Per Lillevold, 

br. Terje Westad og underteg-

nede var entusiastiske brr. som 

hadde møter og klekket ut stoff 

for vår kjære loge og ordenen. 

Br. Svein Werner Petersen sør-

get for annonsene og br. Eldar 

Foss skulle ta seg av distribu-

sjon. 

 

«Soga» kom så ut med flere 

nummer. Men så datt lufta ut av 

oss. Det ble en lang pause! 

 

Br. Johan Weiberg Gulliksen 

var OM da han ga oss den be-

rettigede kjeften fra overstolen. 

Alle tre skammet seg, for kjef-

ten den var berettiget den, 

«Gullik». 

 

Med bror Hans Vadseth tok 

redaksjonen opp arbeidet på 

nytt, og dette kjære brødre er 

da den 40 årige utgaven. Herlig 

og kjempeflott! 

Beklageligvis døde br. Per 

Lillevold så alt for tidlig. Jeg fikk 

andre oppgaver i logen, men 

den tredje av oss, br. Terje 

Westad, holdt ut, og takk for 

det, kjære Terje! Så kom bror 

Arne Nes inn i komiteen med 

sin faglige tyngde fra avisver-

denens tekniske miljø. 

Jubileet er ditt, br. Terje 

Westad og br. Arne Nes, som 

kom inn, først som grafikk-

fagmann og deretter som en 

kjempegod teknisk medredak-

tør. 

 

Logens OM og EksOM har hatt 

sine bidrag, og for all del: brød-

renes koner har også kommet 

med kjære innlegg! 

Det skal også nevnes brødre-

nes økonomiske bidrag, og takk 

for det! 

 

Og da, kjære brødre, står der 

en tilbake: Br. Terje Westad!! 

«Soga», br. Terje, er ditt verk, 

og vi er deg evig takknemlig!!! 

 

Når du leser dette, kjære bror, 

send dine tanker til alle de som 

har bidratt til «Soga»s eksistens, 

og da også en spesiell takk til 

br. Terje Westad. 

 

Br. Sindre Olsbø 

 

 

EksOMalt 
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når nettene blir lange og 

SOGA MÅ bli ferdig i tide! 

Et innlegg om samarbeid, 

kameratskap, vennskap, og 

ikke minst ansvar! 

 

Det er 11. desember i det Her-

rens år 2014. Det er julemøte i 

Loge Vesterveg. Tradisjonene 

denne kvelden er selvfølgelig 

som før – og som dere ser 

beskrevet annet sted i SOGA. 

Måltidet er over, lysene dempes 

og kun de små levende lys skin-

ner i salen, Jussi Bjørlings O, 

Helga natt (Adams Julsång) to-

ner stille ut. Vi sier god jul. 

Som så mange, mange ganger 

tidligere sitter jeg ved siden av 

br. Arne Nes (ArNe) og vi føler 

det samme hvert år. JuleSOGA 

skal deles ut, produktet vårt er 

trykket og ligger klar til utde-

ling til brødrene: 

Blir den like godt mottatt den-

ne gangen, eller - - ? 

 

Jeg har vært med i SOGAko-

miteen siden første nummer ble 

utdelt på julemøtet i 1974. ArNe 

kom inn l Loge Vesterveg de-

sember 1976 og allerede året 

etter var han med i SOGAkomi-

teen. Til orientering er jeg Ar-

nes fadder og visste hva jeg 

gjorde da jeg spurte ham om bli 

med. 

Siden den gang har det vært vi 

to som har drevet frem SOGA. 

Andre har vært innom i redak-

sjonen. Ingen nevnt, ingen 

glemt. De har gjort jobben sin 

og takk for det. 

Så kommer vi til dette med 

samarbeid og fordeling av job-

bene. Jeg er Redacteuren som 

stikker hodet frem, maser om 

innlegg, skaffer annonsører, 

purrer på skribenter om tidsfris-

ter, skriver og leser korrektur. 

ArNe er utdannet innen grafiske 

fag, typograf og faktor. Han tar 

seg av layout, setter dette opp, 

legger inn bildene og gjør artik-

lene/innleggene lesverdig. 

Måten vi jobber på nå er styrt 

av den teknologiske utvikling 

innen dataverdenen. Vi sitter 

mye hver for oss, epost og SMS 

går nesten varm i perioder. Så 

møtes vi for å se på dette sam-

men. Er det slik vi vil det skal 

bli? Samarbeidet og vennskapet 

gjør at det meste går enkelt og 

greit. ArNe blar frem en side og 

spør: Slik? Og som regel nikker 

jeg, enkelte ganger ønsker jeg 

en liten endring. Enig blir vi. 

 

Så gjør vi et hopp 25 – 30 år 

tilbake og ser på hvordan vi 

jobbet da og hvor mange timer 

vi brukte. Mange ganger når 

det røynet på som verst var det 

godt at vennskapet var grunn-

muren som holdt oss våkne nat-

ten gjennom.  

Alt gikk mye tregere den 

gang. Klipp og lim, skrivema-

skin og kopimaskin, treg skan-

ner (som var helt ny). Vi hadde 

fast møteplass rundt møtebordet 

i mitt firma og der møttes vi et-

ter arbeidstid. Når fristen for 

trykking nærmet seg var det 

kun EN TING å gjøre – bli fer-

dig. Vi satt sammen mange 

ganger til klokken ble både 2 

og 3 eller mer om natten, vi 

MÅTTE bli ferdig. 

Alle disse nattetimene er nå 

minner, gode minner om venn-

skap, samarbeid, tillit oss imel-

lom og ikke minst det ansvaret 

som er lagt til grunn for å fullfø-

re jobben. 

 

Takk Arne for det gode venn-

skap og det gode samarbeid. 

Du skal ha alle ære for vel utført 

arbeid med SOGA i alle disse 

årene. 

 

Med hilsen i Vennskap,  

Kjærlighet og Sannhet 

 

br. Terje Westad 

En historie som begynner med slutten 
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Bilde 1: Starten på det hele. Kreati-

vitet i høysete. Moderne teknikk den 

gang. Skrivemaskin, kopimaskin med 

forstørring og forminskning. Hipp 

hurra. I&M reklame hadde en 

Repromaster – men den var dyr å 

bruke. Kun til spesielle oppgaver. 

Per Lillevold, Terje Westad og Sindre 

Olsbø. 

 

Bilde 2 øverst til høyre.  

Per Lillevold var en meget kreativ sjel. 

Og her er han i tenkeboksen. 

 

Bilde 3: Terje Westad, Arne Aasen 

og Arne Nes i arbeid rundt bordet. 

Kaffekoppene var de samme ser 

det ut for. Tydelig at redaksjonen 

trives med oppgaven. 

Bilde 4: Utviklingen fortsetter – her har vi 

fått fargebilder vi kan flotte oss med. Ser du 

nærmere på de eksemplarene som ligger på 

bordet vil du se mer moderne oppsett, farger 

på omslag.  

Stemningen er alltid til stede på møtene.  

(‐ og kaffekoppene er de samme) 

 

Terje Westad, Arne Nes og Per Sletfjerding. 

Hvem skulle trodd at  
jeg skulle sitte her 40 år senere og skrive i og om SOGA, 

men det gjør jeg altså! Jeg tenkte ikke 40 år fremover den gang skal vite. 

Nå lurer jeg på hvordan det går neste år! Men jeg ser lyst på det! 
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Denne jula er det 40 år siden 

den første Soga kom ut. Den har 

nok endret seg litt i den tida 

som er gått, men formålet og 

tonen er ikke endret. Soga har 

alltid vært og skal være, et blad 

for brødrene i Loge nr. 82 Ves-

terveg. Det er medlemmenes 

blad og vi har fremfor alt livet i 

Logen som bakteppe når vi pre-

senterer hendelser og tildragel-

ser i Logen. Vi ønsker nye brød-

re velkommen og vi tar et ver-

dig farvel med de som har gått 

bort.  

Det er Logens liv vi snakker 

om. 

 

Alle brødre av Ordenen har 

anledning til å delta i spaltene 

og vi har også hatt gleden av å 

ha flere av våre Rebekkasøstre 

med. Det har vært mange fine 

innlegg fra den kanten. 

Vi er jo alle Ordens-søsken og 

det at vi deler våre tanker med 

hverandre er med på å skape et 

mangfold vi ellers ikke ville 

oppnådd. Derfor er våre søstre 

alltid hjertelig velkommen i 

våre spalter. 

Også vår Ordens øverste lede-

re har fått komme til med sine 

innlegg i Soga. Vi har hatt 

mange fine Stor Sirer opp gjen-

nom åra og det ser ut for at også 

de har trivdes i våre spalter. Og 

det er helt klart at det er viktig 

for våre øverste ledere å kunne 

benytte en slik ”markedsplass” 

for utvikling av Ordenen. Her 

får de snakke direkte til oss i 

distriktet og det ser ut for at 

også de forstår verdien av et 

slikt talerør. Takk for gode inn-

legg! 

Redaksjon benytter denne an-

ledningen til å takke alle våre 

trofaste ”journalister” og trofas-

te annonsører for at de stadig vil 

være verdifulle bidragsytere til 

at Soga kan drive virksomheten 

videre. 

For oss som steller med dette, 

å lage Soga fra A til Å, så er det 

naturligvis tidkrevende. Ingen 

ting gjør 

seg selv. 

Br. Terje 

maser og 

holder den 

han maser 

på helt til 

han får 

resultater. 

En bemerkelsesverdig egen-

skap. Som en av våre Stor Sirer 

en gang sa; Den mannen forstår 

ikke et nei! 

Innlegget kom, og det var 

velskrevet. 

Det hender, iblant, at vi må 

redigere, plukke ut noen skrive-

feil osv, men vi endrer aldri på 

meningen til den skrivende. 

Stoffet presenteres med fullt 

navn og da må det også være 

deres egne ord som kommer på 

trykk. 

 

Jeg har tatt meg av den teknis-

ke biten av produksjon av Soga. 

Gjennom noen lange dager og 

kvelder har stoffet blitt plassert 

på sider, gjerne og aller helst, 

sammen med bilder fra brødre-

ne. Tørt stoff blir ofte enda tør-

rere om det ikke har en eller 

annen illustrasjon knyttet til. 

Men vi har mange våkne brød-

re, som villig fotograferer og 

sender bildene til oss.  

Den digitale teknikken gjør 

det lettere enn i hine hårde da-

ger da vi måtte fremkalle på 

papir, og legge inn raster i bil-

dene før vi kunne presentere 

dem på trykk.  

Nå vil vi helst ha bilder, direk-

te fra kamera eller Iphone, tele-

foner kan 

brukes til så 

mangt, og 

da får vi 

også bilde-

ne frem i et 

format som 

kalles JPG 

og er det 

internasjonalt mest anerkjente 

bildeformat i dag. 

Vi to i redaksjonen begynner å 

eldes og vi er stadig på utkikk 

etter noen som kan ta over både 

redaksjonelt og teknisk. Vi har 

prøvd det før, uten at pågangen 

var særlig stor. Men dere skal 

vite at det er en svært givende 

oppgave. Hvis du presenterer 

deg som Sogas utsendte er du 

alltid velkommen, i alle fora! 

Tenk på det! 

 

God Jul til alle våre lesere fra  

Arne Nes 

Teknisk redacteur 

Tanker om Soga ved juletid 

Ringe er Magten i det Bly, 

Der blev til Kugler, 

I sammenligning med den i det 

Bly, 

Der blev til Skrift. 
Georg Brandes 
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Eg vil reise tilbake til barndommens slott, 

til ei stue så værslitt og grå – 

der rommet var lite, men hjertet så godt, 

og himlen var tindrende blå. 

 

Eg vil se gjennom ruta mot dalar og fjell, 

eg vil leve den julen som før, -  

da far kom fra skogen ein sen vinterkveld, 

og smilte mot elding og glør. 

 

Eg vil fare så langt fra den svimlende by, 

eg vil være det barnet eg var. 

Eg vil reise i drømmen på rullende sky 

og springe inn døra til far. 

 

Se, borte på teppet står grana så fin, 

med engler og glitteret på. 

Med papiret og kongler var stasen så fin. 

Å, den grana eg ennå kan sjå. 

 

Eg vil krabbe i seng når kvelden er endt 

- eg drømmer så godt når det snør – 

Men først vil eg se om Guds stjerner blir tent 

og om englene åpner hans dør. 

 

Og så kan eg sove ved hjertet til mor, 

det som levet og banka for meg 

For selv om ho sover blant steiner og jord 

er ho med meg og følger mitt steg. 

Dette diktet står i årets julebok fra =Oslo. Over-

mester Gunnar Vassbotn får Juleboka. Diktet er 

så bra at det bør deles med alle. 

 

John Georg Ljosdal som er forfatter av dette 

diktet var visedikter, novelleforfatter, musiker 

og sjømann, Han var tater og tilhørte gamle ta-

terslekter. Han ble som seksåring plassert på 

Lindøen Opdragelsesanstalt i åtte års isolasjon. 

Han skrev blant annet «Gryta hennar mor» som 

Salhuskvintetten ble kjent for. . Han leverte 

dikt til Alfred Maurstad og hadde utstrakt kon-

takt med bl.a. Sigrid Undset og Alf Prøysen. 

 

Diktet Juledrømmen ble det satt melodi til av 

Valborg Tveite. Den er innspilt på plate av Stor-

Johan -folkets sanger Elias Akselsen.  

 

Ljosdal ble født i 1903. Dato og sted for hans 

død er ukjent. 

 

 

Juledrømmen    Tekst: John Ljosdal 
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BLÅSALEN –  mer attraktiv 

for oss selv og dermed lettere 

å leie ut. 

Vi spør Eks OM Johan Wei-

berg Gulliksen:  Hvorfor tok du 

initiativet til en billedsamling i 

Blåsalen og arbeidet med å få 

dette finansiert du som kan hvile 

på et langt og aktivt logeliv? 

Jo, det skal jeg si deg, br. 

redaktør. 

Jeg har vandret i OF-lokalene i 

snart 43 år og sett hva tidligere 

generasjoner av medlemmer 

har lagt ned i arbeid og gaver 

for å få den standard vi omgir 

oss med og undret meg på hva 

vi har bidratt med for å leve opp 

til en slik innsats. 

Du var ikke i tvil om at det 

var Ørnulf Opdahl du ønsket 

som kunstner? 

Da jeg etter oppussingen så 

Blåsalen, med sine nye hvite 

flater, slo det meg at dette ville 

være svært godt egnet for Ør-

nulf Opdahls bilder. 

Han er en av vår tids fremste 

billedkunstnere.  Det ville bli et 

eksklusivt galleri, velegnet til 

diverse møtevirksomhet både 

internt og for utleie. 

Jeg tok saken opp med hussty-

rets formann, som tok det opp 

med styret og i et OM-

møte.  Han kom tilbake med 

positivt svar. Eks OM Jens Petter 

Grebstad i Loge nr. 7 Ragnvald 

Mørejarl støttet initiativet og 

sammen hadde vi en befaring 

av lokalene sammen med Ørnulf 

Opdahl, som synes lokalet var 

velegnet for hans bilder og kom 

frem til at 8 bilder ville være 

passende. 

Hva med det økonomiske? 

Min tanke var at kostnadene 

skulle være et felles løft, en 

gave fra logene til KW 25  

A/S.  Dessverre ble det ikke 

tilslutning til dette. 

I mellomtiden hadde loge nr. 

82 Vesterveg bestemt å gi et 

bilde og logens 12 Eks OM et 

bilde i forbindelse med logens 

40-års jubileum. 

Far til Ørnulf Opdahl var med-

lem i Loge nr. 7 Ragnvald Møre-

jarl og han ønsket tidlig å gi et 

bilde til minne om sin far. 

Eks OM Jens Petter Grebstad 

og jeg ble enig om å gi hver sitt 

bilde.  Han ønsket å gi bildet til 

minne om sin far, Eks OM Ole 

Grebstad i Loge nr. 7 Ragnvald 

Mørejarl.  

Vår 50 års veteran br. Arne 

Hagen, Eks UM Svein Rune Ten-

fjord sammen med nåværende 

kollegium i Loge nr. 82 Vester-

veg har gitt bilde nr. 6. 

Det var vårt ønske å få opp 8 

bilder og jeg håper fortsatt at 

noen vil bidra for å få samlingen 

komplett. 

Det har tatt lenger tid enn fo-

rutsatt.  Å gi opp har ikke vært 

aktuelt. 

Jeg er svært takknemlig for 

den hjelp og støtte vi har fått fra 

loge nr. 82 Vesterveg og brød-

rene i logen. 

 

Vi er Eks OM Johan Weiberg 

Gulliksen takknemlig for innsats 

og anmoder de som vil og kan 

om å støtte økonomisk slik at de 

2 siste bildene kan komme på 

plass. 

Redacteuren 

Blåsalen har fått et kjempeløft! 
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Vi har i dag tre fadderbarn: 

Ana Del Carmen – født 26. au-

gust 2003 i El Salvador bor i Odd 

Fellow-barnebyen i San Vicente. 

Stella Nyamekye Adufa – født 5. 

januar 2007 i Ghana . Bor i barne-

byen Asiakwa 

Isidora Fernanda Montecino 

Irarrazaval – født 8. oktober 2008 i 

Chile. Bor i barnebyen Concep-

ción 

Alle barna har det bra og gjør 

det godt på skolen. 

Vi holder kontakten gjennom 

SOS Barnebyer Norge. Julegaver 

er avsendt til alle tre barna. 

 

Komiteen består av brr. Jan Roar 

Bjørstad, Endre Flatvad og Terje 

Westad. 

SOS Barnebyer — Rapport 2014 

Den som leitar, finn…. 

 

Eg er ein trugen ferdamann på tur i Vesterveg 

Å koma dit er ikkje lett med mine vaklesteg! 

Ein bror han tok mi enkle hand 

- og synte meg eit  brødreland: 

Venskap-Kjærleik-Sanning – det heile er no opp til meg! 

Alfred Husteli 
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Fra våre ettermøter 

10.4.14 Påskemøte med 

besøk fra Loge nr 151 Bolsøy 

Et trivelig møte med påske-

stemning både inne og ute. Det 

ble selvfølgelig servert lam. 

Påskemusikk og litt sang ble 

det. Br. Terje Westad fortalte litt 

om påskeskikker og tok med 

noen fakta fra den gang Moses 

la ut på sin vandring fra Egypt. 

(Dette var ikke noe han husket 

personlig, men hadde lest) 

Storrepresentant Ottar Brox fra 

Loge Bolsøy takket for mat. 

 

15.5.14  

Veteranjuveler 40 år ble tildelt 

Asbjørn Hoel og Arnfinn Hoset. 

Egen meny der Torsdagsvisa 

med 3 vers til ære for veterane-

ne ble avsunget. 

Ettermøtet bar preg av dette i 

form av taler og lykkeønskning-

er. 

Etter eget ønske fikk veterane-

ne (og vi andre) saltkjøtt med 

rabbetilbehør til middag. 

 

22.5.14 Veteranjuvel 50 

år ble tildelt Arne Hagen. 

Egen meny der Torsdagsvisa 

med 3 vers til ære for veteranen 

ble avsunget. 

Taler og lykkeønskninger ble 

veteranen til del. 

Menyen var Klippfiskgryte. 

 

31.5.14 

Vårtur til Knutholmen som lig-

ger i Kalvåg i Sogn og Fjordane. 

Arrangementskomiteen hadde 

jobbet veldig bra på forhånd. 56 

deltagere, 4 forfall grunnet syk-

dom. Bussturen var stemnings-

full, baguetter ble servert blant 

annet…… 

Strålende vær og veldig hyg-

gelig velkomst. Deretter ble vi  

guidet rundt på stedet og fortalt 

om bakgrunn og historie om 

Knutholmen og Kalvåg. Etter en 

aperitiff på bryggen var det 

middag med Havets festbord; 

og hvilket festbord. TOPP! 

Støynivået fra andre gjester 

gjorde det vanskelig å holde 

noen taler, men de planlagte 

talene var godt tenkt. 

Søndagsreturen gikk en annen 

vei, med kaffe og lett mat og litt 

sang gikk det som vanlig: 
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Nok en gang en TOPP tur i 

Vesterveg og takk til arrange-

mentskomiteen med Undermes-

ter Johan Dolmen i spissen. 

 

11.9. 

Kvelden var satt av til foredrag 

om vennskap avholdt av bror 

Jan Sandblåst. 

Maten var karbonadesmør-

brød med tilbehør. 

Vi hadde samme kveld besøk 

av Eks OM Göran Petersson fra 

vår vennskapsloge i Stockholm, 

Loge nr. 141 Dag Hammar-

skjöld. 

En trivelig start på høsttermi-

nen. 

 

18.9.14 

Kvelden var i sin helhet satt av 

til våre 3 nye brødre som ble 

innviet denne kvelden. 

Steinar Rasmussen, Gunnar 

Hessen og Alfred Husteli. 

Taler og fine ord ønsket de 

nye brødre velkommen. 

Det ble servert oksestek med 

tilbehør. 

 

25.9.14 

Gradspassering og Galla. Brr. 

Svein Inge Alnes og Alf Per Åse-

strand ble tildelt den Høye 

Sannhets Grad. 

 

Fin kveld med taler, prat rundt 

bordet, og det ble servert klipp-

fisk med kålrabistappe, poteter 

og bacon. 

God mat og gode venner ska-

per en fin ramme rundt kvelden. 

 

9.10.14 

Trivelig kveld i logesalen der 

Tor Erik Standal ga til beste et 

foredrag om Akvariet i Ålesund. 

Et akvarium med flott drift, 

mye spennende å se og med 

mange planer for fremtiden. 

Smørbrød m/laks og reker 

smakte helt topp, forteller vår 

UM Johan Dolmen. 

Vellykket kveld.  

 

16.10.14 

Storrepresentant Arne Aasen 

holdt foredrag. Blomkålsuppe 

med brød. Omtale side 44. 

 

23.10.14 

Etter et meget kort møte i Lo-

gesalen, benket 38 brødre seg 

rundt bordene til brodermålti-

det. 

Programmet var klubbaften, 

og tradisjonen tro var menyen 

på høstens klubbaften krabbe-

kjøtt med tilbehør. Krabben var 

skaffet tilveie av bror Rolv Rør-

hus, og produktet var saftig og 

godt. Takk til bror Rørhus. 

Etter at krabbemåltidet, med 

drikkevare etter eget ønske var 

unnagjort, takket bror Arvid 

Larsen for maten. 

Han hadde satt seg godt inn i 

krabbenes liv og levnet langs 

vår langstrakte kyst. Det var 

nesten slik at vi fikk dårlig sam-

vitighet for å ha spist opp et så 

nyttig og uskyldig havdyr, men 

godt var det. 

Dernest ble det åresalg til 

klubbaftenens hovedformål. 

Trekning av gevinster som 

brødrene hadde brakt med seg, 

tradisjonen tro. 

Br. CM Jarle Rødseth ledet 

trekningen og hjulene rullet og 

stoppet, til glede for noen men 

til skuffelse for oss andre. 

Moralen må være, ikke stol på 

hell og lykke. Kjøp 2 flasker og 

la den ene bli stående igjen 

hjemme! 

Kveldens utbytte ble iflg bror 

kasserer kr 11.000,- 

Takk til alle brødre som stilte 

opp denne kvelden og bidro til 

vårt fellesskap. 

Ref.  

Br. Arnfinn Hoset 

 

15.11.14  Årsfest 

Hyggekveld i Vesterveg. 

32 brødre med ledsagere ben-

ket seg rundt bordene presis kl. 

19.00. 

Br. UM ønsket velkommen og 

leste noen ord om vennskap, 

forfattet av Jan Erik Wold. 

Deretter ble Vesterveg-

sangen sunget og vi var i gang. 

På menyen sto gryte m/ okse-

kjøtt, ris og grønnsaker og alt 

smakte veldig godt. Deretter en 

rett med ost og kjeks, også deli-

kat og godt. 

Og prikken over i-en ble av-

slutningen med kaffe og iskake. 

B. Arvid Brevik rundet det hele 

av med velvalgte ord som takk 

for maten, hvor han takket ar-
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rangementskomiteen for vel 

utført arbeid, både med tilrette-

legging og gjennomføring av 

festbordet. 3 av brødrene i ko-

miteen hadde til og med tatt 

med sine fruer som gjorde en 

flott innsats på kjøkkenet. 

Taffelet ble ryddig og greit 

ledet av br. UM  

Siden ble det avspilt musikk 

fra CD, og enkelte urolige sjeler 

svinget seg på dansegulvet. 

Alt i alt en vellykket samling 

som kanskje kan spore oss til å 

lage en god gammeldags Ves-

terveg-fest med tid og stunder. 

 

Ref. 

Arnfinn Hoset 

 

 

20.11.14 

Vennemøte etter ny modell, 

med 2 gjester. Meget vellykket 

og vel gjennomført. Enkel ser-

vering på ettermøtet. 

27.11.14 

EOM møte med Prøysen som 

grunnlag ble meget vellykket. 

Programmet inne i salen var satt 

sammen av eks OM Pål Selber-

vik og CD’er utplukket av Eks 

DSS Arnfinn Hoseth. Br. Orga-

nist styrte det musikalske og br. 

Lysmester krydret hele oppset-

tingen med nydelige lysvaria-

sjoner. Det ble en høytidsstund, 

hvor man i dempet belysning 

fikk en annen opplevelse av 

Prøysens tekster. En god opple-

velse for oss alle. Vel blåst! 

Alfred Gudmund Husteli, 

født 22.04.1950   

 

Skolemann fra Tustna, bor i 

Vegsund og er gift med Eli fra 

Sunnfjord. 

Jobber i Ålesund kommune 

og er opptatt fysisk aktivitet. 

2 sønner og 3 barnebarn 

Steinar Rasmussen 

Født og oppvokst i Skarbø-

vika, 55 år, gift med May 

Britt, 2 døtre og ett barne-

barn. Jobber hos Mørebun-

kers. 

Fritiden går med på hytta 

på Hakallestranda. 

Gunnar Hessen 

Født: 090155 i Ålesund. Gift 

med Bjørg og har 2 barn og ett 

barnebarn. Bor på Hessa. : Sivil-

ingeniør ansatt ved Bandak 

Engineering A/S i Ålesund. In-

teressene omfatter historie, 

slektsgransking, friluftsliv og 

ikke minst jobbing på et eller 

annet prosjekt på landstedet.  

Fritiden bruker jeg helst sam-

men med familien enten på hyt-

ta på Frøya eller på landstedet 

på Store Kalvøy i Haram kom-

mune 

Nye brødre i Loge Vesterveg 
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Historikk : 

 
I desember 1989 opprettet daværende Storrepre-
sentant, EksOM Sindre Olsbø, en ærespris for Loge 

nr. 82 Vesterveg  

 

"Årets Vesterveger", med tilhørende  

statutter. 

  

Følgende brødre har blitt tildelt Storrepresentantens 

Ærespris : 
  

Årstall: Navn :            Tildelt av Storrepr.: 

 

 1989 br. Reidar Helgesen Sindre Olsbø 
br. Webjørn Moa Sindre Olsbø 

 1990  br. Harald Brevik   Sindre Olsbø 
 1991  SOGA-komiteen : 
  br. Arne Nes 
 br. Terje Westad     

 br. Arne Aasen  Nils Fiskerstrand 
 1992  br. Ivar Olsbø    Nils Fiskerstrand 
 1993 Arrangementskomiteen : 

br. Terje Westad   
br. Svein Engvik 
Utenrikskomiteen : 
br. Johan W. Gulliksen  

br. Arnfinn Hoseth   Nils Fiskerstrand 
 1994 br. Svein W. Petersen  Nils Fiskerstrand 
 1995   br. Ole Eidslott    Nils Fiskerstrand 
 1996  br. Kjell Westre   Nils Fiskerstrand 
 1997  br. Kjell Hole   Nils Fiskerstrand 
 1998  br. Anton E. Østråt    Nils Fiskerstrand 
 1999   br. Ingvar Omenås  Jermund Vegsund 
 2000   br. Sindre Olsbø   Jermund Vegsund 
 2001   br. Arnfinn Hoseth Jermund Vegsund 
 2002  br. Hans P. Vadseth Jermund Vegsund 
 2003   br. Erling Helseth Jermund Vegsund 
 2004 br. Johan Grimstad  Olav Aass 
 2005   br. Jermund Vegsund  Olav Aass 
 2006   br. Roe M. Holen   Olav Aass 

2007 br. Kjell Harsvik  Olav Aass 
2008 br. Johan W. Gulliksen Arne Nes 

2009 br. Frode Tafjord Arne Nes 

2010 br. Svein Engvik Arne Nes     

2011 br. Terje Westad Arne Nes 

2012 br. Hermod Jørgensen  Arne Nes   
2013  br. Arne Nes  Arne Aasen 

2014  ??? 

Statutter: 

 

§ 1    "ÅRETS VESTERVEGER" gies til en eller 
flere brødre av Loge Vesterveg som har gjort seg 

fortjent til det. 
  

§ 2    Utnevnelsen finner sted på logens julemøte. 
  

§ 3    Utvelgelsen skal skje av en jury som består 
av, foruten den fungerende Storrepresentant, lo-
gens Overmester, hans Høyre Assistent og Un-
dermesters Høyre Assistent. Storrepresentanten 
er juryens formann, og han har ansvar for 
å innkalle til møte i passende tid før julemøtet. 

Det skal ikke føres protokoll over juryens møter. 
  

§ 4    Den eller de som får ærestittelen "ÅRETS 
VESTERVEGER" skal ha gjort seg fortjent til den-
ne utmerkelsen ved arbeid i logen, i arbeid for 

våre brødre, i arbeid utenfor logen, men i dens 

regi. Videre kan man gi ærestittelen til en bror 
som har høstet offentlig anerkjennelse og dermed 

bragt heder til vår Orden. 
  

§ 5    Når juryen har kommet frem til en eller flere 
kandidater, skal det, i en dertil egnet protokoll, 
føre inn navn og en begrunnelse for hvorfor en 
har funnet kandidaten verdig. Begrunnelsen leses 

opp ved utdelingen. 
  

§ 6    Foruten en Standard Diplom, som kan kjø-
pes i en bokhandel, skal kandidaten / kandidatene 
gies en flaske "Le Cardinal" fra Bordeaux. Er kan-
didaten avholdsmann skal han motta 1 kg kon-

fekt, mrk. "Kong OLav" fra Nidar-Bergene.  

De kostnader dette innebærer tilligger alle i sin 
helhet den til enhver tid fungerende Storrepresen-

tant. 
  

§ 7    Opphør av den-
ne æresbevisning kan 
kun finne sted dersom 
et flertall av de på jule-
møtet deltagende 
brødre bestemmer 
det, og den fungeren-
de Storrepresentant 

godkjenner det. 

Mysteriet Årets Vesterveger 
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Stiftere og Overmestere 
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gjennom tidene 
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Primstaven har ikke vært i 

Soga den siste tida. Dette skyl-

des at jeg har vært gjennom de 

fleste av de store merkedagene, 

og repriser er ikke særlig spen-

nende. 

 

I år er det 40 år siden Soga 

kom ut for første gang. Jeg vil 

gratulere Soga redaksjonen 

med jubileet. Spesielt må re-

dacteur br. Terje Westad gratu-

leres. Han har vært med helt 

siden starten i 1974. Dette står 

det respekt av. Han burde fått 

en ekstra juvel for dette. 

 

I all beskjedenhet må jeg nev-

ne at spalten Primstaven også 

har et lite jubileum. Spalten har 

vært med i Soga i 10 år. Den 

første artikkelen kom med i Pås-

kesoga i 2004. 

Det var den ovenfor nevnte 

redacteur som kom med ideen 

til spalten. Bakgrunnen var at 

jeg hadde «pusla» litt med mer-

kedagene på primstaven. Jeg 

må takke br. Terje Westad for 

samarbeidet i disse åra. 

Primstaven er etter tradisjo-

nen en evig kalender. Merkeda-

gene er i hovedsak knyttet til 

kristne 

begivenheter. De fleste av 

årets dager er ikke knyttet til 

merkedager på primstaven. 

Mitt håp er derfor at primsta-

ven under sin nåværende logo 

forsetter i Soga som en fast spal-

te på linje med Embla, Gjallar-

horn, Runerisser. Dette kan for 

eksempel være at brødrene 

bidrar med stoff fra egne opple-

velser som kan tidfestes til en 

dato, og som kan være av inter-

esse for andre å lese om. Kan-

skje kan en klare å opprette sin 

egen merkedag på primstaven. 

 

Som en avslutning på mine 

bidrag om de allerede eksiste-

rende merkedagene som finnes 

på primstaven, vil jeg ta med 

primstaven fra julesoga 2004. 

 

 

Juletretradisjon 

 

Vi har i tidligere julesoga 

skrevet om 22. desember, vin-

tersolverv. Fra gammelt av ble 

det sagt at julefreden skulle 

starte denne dagen og vare i tre 

uker. 

På lille julaften, den 23. de-

sember, er altså julefreden star-

tet. Lille julaften kalles også Tol-

lesmesse etter den islandske 

biskop Thorlak som ble født på 

Island år 1133. 

Lille julaften skulle alt arbeid 

være unnagjort, bare det aller 

nødvendigste kunne gjøres. 

Blant annet kunne juletreet 

hogges denne dagen for at det 

skulle være så friskt som mulig 

på julaften. 

Tradisjonen med juletre opp-

sto i Tyskland på 1600-tallet. Det 

er en protestantisk skikk, og 

bakgrunnen var antakelig å få 

julefeiringen inn i hjemmene, i 

stedet for den katolske skikken 

med å feire med dans og opp-

tog i gatene. 

Juletreskikken spredte seg til 

land etter land. Rundt 1850 var 

juletreet godt kjent i alle større 

byer i Norge. En regner med at 

rundt 1900 var juletreet i bruk 

over hele landet. Det første jule-

treet som ble satt opp utendørs i 

Norge var antakelig Frelsesar-

meens juletre i Oslo i 1919. 

Det hadde en julekrybbe un-

der. 

 

God jul og et velsignet godt 

nytt år. 

 

Br. Per Sletfjerding 

Primstaven jula 2014 
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Jeg er full av beundring over 

hva disse ungdommene har fått 

til. Det er alltid en omfattende 

prosess som ligger i forkant av 

tildeling av det ettertraktede 

diplomet som forteller at de er 

vinnere i en krevende konkur-

ranse blant medelever. 

 

Å være med i denne komiteen 

er noe av det beste jeg har vært 

med på gjennom snart 40 år i 

Logen. Det er givende på 

mange måter. En treffer ung-

dom og kan prate med dem, 

høre hvordan de trives i skolen, 

hvilke planer de har for fremti-

den og hvilke utfordringer de 

venter å møte i livet. Komiteen 

intervjuer over et bredt spekter 

med tanke på at en skal finne 

fram til ungdommer som en 

tror kan mestre oppgaven når 

de kommer til USA og FN. Der 

skal de også holde hver sin tale 

på ca. 3 minutter og da må de 

være ”voksen” også for en slik 

oppgave! 

 

Spjelkavik Videregående sko-

le har gode lærerkrefter som 

hjelper til å utruste elevene, 

ikke bare teoretisk kunnskaps-

messig men også til å utvikle 

seg personlig. Stor takk til sko-

len for det verdifulle arbeidet 

de gjør her. 

 

Jeg takker også Alvhild Holst- 

Dyrnes og Åshild Nordhus for 

godt samarbeid. 

Arne Nes 

Faksim
ile

 fr
a 

Sunnmørsposten 
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Sirius Møre 

Utadvendt Sosialt Arbeid 

Vaktene på Vaffelbua har gått 

etter planen. Det har blitt noen 

flere vakter på hver enkelt etter 

at en også la mandagen inn i 

vaktlista, men det har gått fint å 

fylle vaktene med velvillige 

brødre og søstre. 

Mye ombygging og utford-

ringer med parkering har vi 

hatt, men det ser ut for at alle 

har fått fra seg bilen i de timene 

en er ”på jobb”. Bare husk på å 

be om en lapp om parkeringstil-

latelse før du parkerer.  

Det er holdt ett kurs for vaf-

felstekere i år, men vi hadde 

ingen på det kurset. Likevel har 

vi ei ganske solid liste med hele 

23 navn, så problemet med å 

skaffe folk er absolutt overkom-

melig. 

Noen brødre har også sin bed-

re halvdel med i vaffelgjengen, 

og de vil svært gjerne operere 

som par når de er satt opp på 

vakt. En praktisk ordning for oss 

som skal sette opp vaktlistene. 

Jeg har lyst til å gi en ekstra 

blomst til dere som tar disse 

vaktene. Selv om alle forteller at 

dette er kjekt å være med på, så 

skal det settes av tid og passes 

inn ellers i hverdagen. Men 

dere klarer det utmerket og for-

delingen av oppgavene blir an-

takelig som hjemme. Han ryd-

der og hun steker. Eller? 

Uansett, det er et trivelig tiltak 

for oss dette og de mange gode 

tilbakemeldinger fra  både pasi-

enter og pårørende gjør at en 

hver gang går fra jobben med 

en ekstra god følelse. Dette er 

meningsfullt arbeid. 

Selve jubileumsfeiringen ble 

ikke helt som vi hadde håpet på, 

på grunn av byggeaktiviteten. 

Men nå er i alle fall det meste på 

plass, 10 år etter at vi åpnet vaf-

felbua. 

Jeg benytter anledningen her 

til å ønske dere alle God Jul og 

et Fredfylt Nytt År. 

 

Arne Nes 

 

Menighetspleien i Ålesund og 

Volsdalen får i år julegaven fra 

Loge nr. 82 Vesterveg. De har 

gjennom flere år holdt høy akti-

vitet og vært flittige til å besøke 

byens borgere som ikke har så 

lett for å komme seg ut. 

De handler, setter seg ned for 

en prat og tar seg god tid når de 

er på besøk, noe en ikke ser så 

mye til når en har hjemmehjelp 

eller hjemmesykepleiere på 

besøk.  

Tid er viktig. For den som er i 

arbeid er tiden tilmålt, det er så 

og så mange som skal besøkes, 

det gir så og så mye tid til det 

enkelte besøk. 

Som regel er det bare snakk 

om minutter fra de kommer og 

til de er ut av døra igjen. 

Da er det godt at det finnes 

noen som er villig til å stikke 

innom i et helt annet tempo. De 

har nemlig tid og de viser det. 

Menighetspleiens omsorgstil-

bud betyr en viktig forskjell 

med økt livskvalitet til mange 

mennesker. Men de trenger 

noen kroner for å drive sitt ar-

beid. De har gjerne med en 

blomsterbukett, eller har kjøpt 

noe smågodt eller en kake, med 

tanke på besøket. Slikt koster 

penger og da er det hyggelig at 

vi kan bidra litt i så måte. 

Menighetspleien har i dag to 

ansatte som deler en 100% stil-

ling. Hvert år får ca. 100 perso-

ner til sammen ca. 900 besøk. I 

tillegg arrangerer de sommer-

tur og en del andre sosiale sam-

linger. 

I det hele tatt en virksomhet 

som stemmer svært godt med 

våre budord. 

Banken hadde ingen sjekker 

for PR på lager, så vi laget vår 

egen. Den er like verdifull! 

 

 

Nevndens medlemmer: 

 

Eks Storrepr. Arne Nes, leder 

Br. Ingvar Rishaug 

Br. Jan Arne Sandblåst 

Br. Terje Westad 

Eks OM Paal Selbervik 

 

Kr. 5000,- 
Fra nevnd for Utadvendt  

Sosialt Arbeid — 2014 
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Torsdag 30. oktober 
ble det litt liv i salen, under 

brodermåltidet. Storrepr. Arne 

Aasen hadde en del spørsmål 

han ville brødrene skulle disku-

tere under ettermøtet. Spørsmå-

lene hadde sin bakgrunn i tidli-

gere diskusjon i Nevnd for Lo-

gens Styrkelse og Ekspansjon, 

der en stilte seg kritisk til at det 

er innført runde bord i småsa-

len, som benyttes under broder-

måltidene. Styrkelse og Ekspan-

sjon mener en får en mer høyti-

delig ramme om bordsetet med 

avlange bord i hesteskoform og 

ville høre brødrenes mening om 

dette. 

 
RUNDT ELLER FIRKANTA?  

Og det var mange som tok or-

det. Det ble en livlig debatt, 

men en foreløpig konklusjon må 

bli at brødrene vil beholde de 

runde borda! Merarbeidet med 

å variere med runde og avlange 

bord ble tillagt stor vekt. Et an-

net var at runde bord gir enkle-

re konversasjon mellom de som 

sitter ved bordet. En kommer 

nærmere hverandre, sitter mot 

hverandre og kan lettere delta i 

samtalen rundt bordet. Det høy-

tidelige kan en oppnå også med 

runde bord, det er opp til oss 

selv, ble det sagt. 

Men noe som ble hevdet, til 

dels med stor tyngde, var at alle 

må bli flinkere til å rullere, skif-

te bord, ikke være slike inn-

grodde vanemennesker som vi 

ofte er. Dette må vi alle ta inn 

over oss og gjøre noe med. Så 

her er konklusjonen klar; RUL-

LÈR! 

OM foreslo at en går til innkjøp 

av delevegger til bruk i Krystall-

salen, om en vil dekke pent der 

og ikke er mer enn 30-40 stk. Å 

ha hele Krystallsalen til så få blir 

for lite intimt, mente han. Men 

da kunne en ha avlange bord i 

hestesko der, uten å måtte ryd-

de i småsalen. 

 
RØYKEPAUSE.  

Her ble det også livlig debatt. 

UM bør styre dette, det er han 

som bestemmer når det er slik 

pause. Han kan foreslå en kort 

røykepause for eksempel mens 

bordet ryddes, noe som bør 

gjøres før evt. foredrag og alle 

kan være med å rydde. Samle 

sammen dekketøy som er brukt 

og plassere det slik at det kan 

hentes med vogn av komiteen. 

Flere alternativer ble nevnt. 

Men en må for all del ikke være 

for streng med røykepause, røy-

kere skal også trives! 

 

En hadde selvsagt også oppe 

behovet for styring av bordsetet 

slik at det er tydelig både når 

det startes og når det heves og 

en kan ta plass i salongen til kaf-

fe og nogo attåt. UM er etter 

hvert blitt flink til dette, så det 

var man godt fornøyd med. 

 
ANTREKK NÅR VI FESTER.  

Her var det mange meninger. 

Og det manglet ikke på advars-

ler med vinkling til erfaringer 

fra Sverige og USA hvor nesten 

alt er akseptert. Men en fest, 

med stil, kan oppnås enten an-

trekket er logedress eller pent 

gå-bort. Det er opp til oss selv, 

ble det hevdet. Men til virkelig 

stilige fester, jubileer etc. er 

GALLA å foretrekke. Jubileums-

festene i galla har alltid hatt 

godt fremmøte. 

 

Det ble et friskt møte med 

mange gode debattanter. Vi kan 

ha flere slike møter. De viser at 

det er liv i oss! 

 
BRØDRENES 5 MINUTTER.  

Br. Jan Arne Sandblåst avslut-

te t  e t te rmø te t  me d e t 

”brødrenes 5 minutter” hvor 

han fortalte om seg selv og sin 

yrkeskariere. Han har vært med 

på mye forskjellig og han viste 

også at han er en god 

”forteller”. Mange takk til br. 

Jan Arne! 

Slike korte innlegg på etter-

møtene bør vi få mer av. Vi bru-

ker logedressen for å skape en 

felles plattform, men inni er vi 

svært ulike og dette må vi få 

mer fram. Noe å jobbe med for 

br. UM. Han har mange å ta av! 

 

Br. Arne Nes, referent 

Et ettermøte utenom det vanlige 
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På 1200-tallet var byene i Nor-

ge blitt så store at Magnus 

«Lagabøter» Håkonsson fikk 

laget særlover for dem, bl.a. for 

Oslo. Hodeskulpturen i Stavang-

er domkirke viser en viljesterk 

konge. 

 

Magnus Lagabøters 

bylov for Oslo fra 1276 

ga regler for julen. 

Kanskje har vi noe å 

lære…? 
 

«Julefreden skal 

vare i tre uker» 
 

Mens vår tid girer opp jule-

stemningen med julebord og 

kjøpepress i en forlenget ad-

vent, sa byloven klart at Oslos 

juletid først skulle starte den 21. 

desember. Til gjengjeld varte 

den lenger enn vår: 

 

«Så er mælt at vi skal ha bymø-

te på Tomasmessedag og da set-

te julefred; men julefreden skal 

vare i tre uker.» 

 

Vi pynter ekstra til jul. Oslos 

bylov var også nøye med at det 

var orden i julen, men anga at 

det skulle ryddes for helt andre 

gjenstander enn våre. Og an-

svaret for å rydde opp hadde 

byens øverste politimyndighet, 

gjalkeren: 

«Våre gater skal vi gjøre ryddi-

ge i juletiden; der skal man ver-

ken dra opp skip eller tømmer 

og ikke la opp ved. Men alt som 

er båret ut på gaten og ligger 

der, det skal gjalkeren ta bort og 

eie det med samme rett som om 

det var ham tildømt på bymøtet, 

om det er verdt over en øre sølv.» 

I julen krevde byloven for 

Oslo ekstra vennlighet i finansi-

elle forhold og anga streng 

straff for den som ikke viste et 

vennlig sinnelag mens julefre-

den varte: 

«Alle gjeldssaker skal stanse 

mens vår julefred varer. Men om 

det blir vist avind mot nogen i 

ord eller verk i vår julefred, da 

skal alle bøter økes til det dob-

belte.» 

 
Gjalkeren= Middelalderbyens 

kontrollør av mål og vekt, juster-

vesen. 

 

Plettfri vandel 

Kravet om synlige vektere har 

ikke endret seg fra det gamle 

Oslo til vår tid, ei heller kravet 

om en plettfri vandel: 

«Vakt skal anordnes mens jule-

freden varer. Den skal holdes av 

seks sjelrike menn som verken er 

grepne i tyveri eller naskeri. Men 

de skal ha betaling i fem mark 

sølv av bykassen. Halvdelen skal 

utbetales dem før jul, men halv-

delen tolvte juledag.» 

Som vi vet, er vår tids jule-

bordsesong tiden for fyll i gate-

ne. Byloven for Oslo hadde nok 

mer omsorgsfulle regler for 

slikt, men vi vet ikke hvordan 

gårdeierne likte den pålagte 

omsorgsrollen: 

«Om drukne menn går om i vår 

by, og vekterne treffer på dem, 

da skal de veilede og ikke villede 

dem. I den hensikt skal de spørre 

hvor hans tilholdssted er, og om 

han vet det, da skal de lede ham 

hjem. Men om han ikke vet om 

det, da skal de føre ham til nær-

meste husbonde og la ham ligge 

der til han vet hvor han går.» 

 

 

Klippet fra Aftenposten «Oslo 

før»,v/ byvandrer og historiefor-

midler Hans Gjerland. 

 

«Julefreden  

skal vare  

i tre uker» 

Magnus Håkonssons Bylover 
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23.06.1942 Dybvik, Jogeir 70190151, 73 
23.06.1937 Fiskerstrand, Nils 70140627 34609579988, 78 
26.06.1935 Hoel, Asbjørn 70141894 97146020, 80 
29.06.1938 Vadseth, Per Sverre 90877233, 77 
30.06.1942 Olsen-Husø, Arne 70140369, 73 
01.07.1941 Vassbotn, Olav 71491161 41206439, 74 
02.07.1938 Nes, Arne 9262 3790, 77 
05.07.1935 Hole, Kjell 70140139 92094534, 80 
09.07.1951 Kristiansen, Jarle 70094030 91385737, 64 
10.07.1931 Fossum, Torbjørn Harald 35534204, 84 
18.07.1962 Torset, Jon Arne 70274722 41460410, 53 
23.07.1927 Holstad, Johan K. 70141261, 88 
02.08.1983 Havnegjerde, Bendik Valseth, 48345174, 32 
05.08.1949 Skrondal, Ola 70183531 91599605, 66 
06.08.1942 Jørgensen, Hermod 70182334 90032826, 73 
18.08.1941 Holst-Dyrnes, Ingebrigt Ingvar 70141261 91369266, 74 
22.08.1961 Bjørstad, Jan Roar 70123148 91531302, 54 
22.08.1954 Fjærli, Arve Sindre 91558388, 61 
25.08.1956 Omenås, Yngve 70146997 90556604, 59 
28.08.1942 Gjøsund, Terje 70215311 90693009, 73 
04.09.1959 Rasmussen, Steinar 97192900, 56 
12.09.1957 Mjelva, Steinar 70138065 91338480, 58 
12.09.1957 Mjelva, Trygve 70138344 91812482, 58 
12.09.1938 Sletfjerding, Per Magnus 70142155 95142961, 77 
13.09.1952 Tenfjord, Svein Rune 70213397 95127055, 63 
16.09.1948 Brevik, Arvid Birger 70150195 90831550, 67 
25.09.1947 Rødseth, Jarle Norman 70131977 95052587, 68 
04.10.1936 Sørland, Leiv 70141742, 79 
08.10.1951 Alnes, Svein Inge 41329706, 64 
13.10.1937 Grimstad, Johan Peter 70141154 97043547, 78 
17.10.1937 Hagen, Arne Kjell 70129120 95876077, 78 
22.10.1955 Åsestrand, Alf Per, 60 
29.10.1939 Westad, Terje 91612657, 76 
06.11.1955 Skar, Bjørn 71692849 90722209, 60 
07.11.1950 Helseth, Erling 70131739 90877963, 65 
12.11.1936 Salen, Rolf 70192515 90978995, 79 
19.11.1947 Drønnen, Rolf Oscar 922 975 45, 68 
26.11.1946 Karlsen, Odd 70128411 906 67 463, 69 
30.11.1948 Moa, Webjørn 57861616, 67 
12.12.1946 Eriksen, Knut Berge 70141762 91637405, 69 
15.12.1940 Petersen, Svein Werner 70121770, 75 
25.12.1948 Hildre, Hans Petter 70142050 90650348, 67 
30.12.1951 Flatvad, Endre 70150415 91358136, 64 

Fødselsdato   Navn   Telefon   Mobiltelefon   Alder 
 
01.01.1929 Østraat, Anton Emil 70155183 91629890, 86 
07.01.1941 Lie, Einar 70141755, 74 
08.01.1933 Paulsen, Erling 70155290 905 60355, 82 
09.01. 1955 Hessen, Gunnar Peter 70131662 90563125, 60  
09.01.1963 Oust, Arnt-Erik 70126166 97691963, 52 
10.01.1939 Fosse, Bjørn 70125118 97648863, 76 
17.01.1944 Stokkeholm, Arne Alf 70146008 91625431, 71 
19.01.1958 Andreassen, Martin Jens 90587839, 57 
28.01.1939 Engvik, Svein Erling 91165814, 76 
28.01.1939 Storhaug, Per Elias 70137620 90053683, 76 
29.01.1939 Larsen, Arvid Hjalmar 90599558, 76 
30.01.1953 Voldsund, Jan Mindor 70150470 91338450, 62 
03.02.1956 Naalsund, Odd Birger 70145700, 59 
04.02.1926 Gulliksen, Johan Weiberg 70155095 99229166, 89  
05.02.1946 Aass, Olav Hilmar 70147112 90514928, 69 
10.02.1953 Harsvik, Kjell Bjarne 70138308 90265860, 62 
13.02.1946 Eliassen, Ola 70146674 93011830, 69 
15.02.1952 Refsnes, Bjørn 70143260 91643261, 63 
21.02.1958 Hildre, Rodney 91522730, 57 
21.02.1941 Selbervik, Pål 70131350 90933581, 74 
22.02.1947 Nesdal, Jon Gunnar 70155439 92409011, 68 
25.02.1951 Vassbotn, Gunnar Trygve 70132428 91800234, 64 
06.03.1958 Blomvik, Ronny Harald 70192172, 57 
06.03.1941 Sandblåst, Jan Arne 47381977, 74 
15.03.1954 Løkvik, Odd Henry 70127553 95028968, 61 
16.03.1958 Rogne, Knut 90734515, 57 
17.03.1958 Fugelsø, Olaf 70131585 91388827, 57 
25.03.1960 Dolmen, Johan 70128875 90521129, 55 
01.04.1946 Holen, Roe Mathias 70150239 91772510, 69 
01.04.1936 Hoset, Arnfinn 90405830, 79 
05.04.1943 Stadsnes, Erling 70192679 91143966, 72 
06.04.1947 Aasen, Arne Rolf 70142044 90527294, 68 
07.04.1935 Olsbø, Sindre Johan 70146038, 80 
09.04.1963 Henningsen, Sindre 70129466 41849200, 52 
10.04.1958 Fossheim, Oddgeir 99570602, 57 
13.04.1974 Kamp, Magne 41339242, 41 
14.04.1945 Ramstad, Magnor 70155878 924 125 47, 70 
20.04.1963 Østraat, Håkon-Jarle 70126771 92014662, 52 
21.04.1944 Nybø, Ole Arne 70193566 99741212, 71 
22.04.1950 Husteli, Alfred 70142275 91703803, 65 
22.04.1970 Åkre, Christian 701 45911 908 459 45, 45 
27.04.1953 Hodder, Olav Behrentz 70138297 92498613, 62 
30.04.1945 Sæter, Sigbjørn Harald 7015 0435 95294484, 70 
03.05.1964 Bjørge, Dagfinn 70153444 93268022, 51 
06.05.1949 Stenseth, Hugo 70146782 91889420, 66 
11.05.1950 Rishaug, Ingvar 70143548 90928427, 65 
22.05.1943 Hurlen, Robert Jan 70217186 90688908, 72 
23.05.1930 Omenås, Ingvar 71489090 98454383, 85 
29.05.1937 Rørhus, Rolv 70215273 93405177, 78 
01.06.1922 Istad, Einar 70150436, 93 
04.06.1970 Bigseth, Tore 70215970 95203103, 45 
17.06.1933 Helland, Svein Håkon 70192482 90793693, 82 
20.06.1931 Magnussen, Thor Idar 70127183, 84 
20.06.1961 Østraat, Sverre Haakon 70145243 92617023, 54 
21.06.1927 Vadseth, Hans Peder 70137533 952 79280, 88 
22.06.1933 Homlong, Are 70141907 90779461, 82 
22.06.1953 Sunde, Lidvar 70219765 99461020, 62 

Vi feirer og jubilerer i 2015 

Og Sogas  

redaqteurer er 

selvsagt de 

første til å 

gratulere!! 



 

49 

Nevnd for Styrkelse og Eks-

pansjon. 
 

Du har sikker hørt dette før 

men jeg vil igjen presisere at 

denne nevndens hovedoppgave 

er å bistå OM i arbeidet for, som 

det går frem av navnet, logens 

styrkelse og ekspansjon. Nevn-

den skal arbeide for å styrke 

logens innadvendte liv og ar-

beid, slik at ordensmedlemme-

ne opplever et rikt og engasje-

rende medlemskap. 

 

Nevnden skal også arbeid for 

å styrke logen gjennom tiltak for 

rekruttering. 

 

Med andre ord har denne 

nevnden et stort ansvar for lo-

gens ve og vel. Oppgavene er 

mange og det er særdeles vik-

tig for nevnden å få tips og tilba-

kemeldinger fra brødre om til-

tak som kan bidra til brødrenes 

felles beste. 

 

Nevnden i denne valgperio-

den har hatt som hovedoppgave 

å styrke logen via rekruttering. 

 

Vi har arrangert to informa-

sjonsmøter i en ny form som er 

utarbeidet av loge nr. 11 Veøy 

på Molde. For å finne nye kandi-

dater ble en ny plan iverksatt 

noe som førte til invitasjon av 11 

personer til vårt første informa-

sjonsmøte i vår. 

 

Dessverre ble det ikke like 

mange kandidater nå i høst, 

men allikevel et vellykket møte. 

 

Disse møtene er «moder-

nisert» slik at vi holder en kort 

informasjon inne i logesalen for 

deretter å ha et bordsete i van-

lig tradisjonell form. På ettermø-

tet sist hadde en av våre gjester 

også et foredrag. 

Assisterende Direktør for Hel-

se Møre og Romsdal Helge Ris-

tesund holdt et foredrag om 

hvordan helseforetaket er orga-

nisert og drevet. Det var meget 

interessant noe som gav seg 

utslag i en lang «høringsrunde» 

om blant annet utviklingen i sy-

kehussaken i midtre og nordre 

luten angående plassering av 

det nye sykehuset. Denne må-

ten å avholde «Venneaften» på 

er nå som forslag utsendt fra 

Storlogen til test hos logene i 

alle våre distrikt i Norge. 

 

For å rekruttere nye kandida-

ter til disse venneaftenene er 

det viktig at logens medlemmer 

også bidrar med forslag på per-

soner som vi kan invitere. Det er 

ikke hyggelig etter mye for-

håndsarbeid i nevnden å se at 

kun et fåtall av brødrene har 

respondert og kommet med for-

slag. 

Vi vet at alle organisasjoner i 

dag sliter med rekrutteringen, 

men belyser vi de riktige mo-

menter med vår organisasjon og 

med vårt medlemskap, så tror 

jeg at den hektiske tiden vi nå 

opplever burde tiltale og tiltrek-

ke absolutt flere interesserte 

personer. 

En annen viktig oppgave for 

nevnden har vært å bidra det 

sittende kollegium med å utfor-

me møtene våre. 

Om vi ser på terminlisten går 

mange av kveldene med til faste 

programposter som gradspas-

seringer, juveltildelinger og tre 

til fire torsdager avsatt til Leir-

møter. Dette gjør at det er et 

fåtall av møtedagene våre som 

kan formes etter vår egen krea-

tivitet. Men desto viktigere er 

det at vi virkelig er kreative de 

kveldene vi har til disposisjon, 

både når det gjelder møte inne i 

logesalen og på ettermøtene. 

 

Vi har som formål at ethvert 

møte skal ha et innhold som gjør 

at du kan føle at du har fått noe 

med deg når du drar hjem etter 

en torsdagskveld i Vesterveg. 

Vi har også som formål å få 

brødrene til å møte så ofte de 

kan, og vi mener at de som ikke 

møter skal føle at de har gått 

glipp av noe. 

Derfor er vi i Nevnd For Styr-

kelse og Ekspansjon særdeles 

glad om du kan være med å bi-

dra med forslag og innspill til å 

nå disse målene. 

 

En Riktig God Jul til kollegiet 

og brødrene i Vesterveg med 

håp om et fremgangsrikt 2015. 

 

Med broderlig hilsen i Venn-

skap, Kjærlighet og Sannhet, 

Nevnd For Logens Styrkelse 

og Ekspansjon. 

Styrkelse og ekspansjon 

Assisterende Direktør for Helse Møre og 

Romsdal Helge Ristesund. 
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SOGA-redaksjonen 

Arne Nes     ”     92 62 37 90 e-post: arnenes68@gmail.com 

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

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

  

Møteprogram våren 2015 

 

04.01. 13.00  Nyttårsloge St.V/GR/Liv/V/RM 

08.01. 19.00 O Thomas Wildey  GR/V/RM 

15.01. 1930 - +3 

19.01. 19.00  Leir 

29.01. 19.30 O Fd.  ≡ Regnsk. og budsj. / Rapp. Nevnder 

05.02. 19.00 O Klba 

12.02. 1930 O +2 Galla 

19.02. 19.00  Leir 

26.02. 19.30 O Fd 

04.03. 19.00 O Fm Flåvær  

12.03. 19.30 O 25 Ve.Ju. Galla Olav Vassbotn 

19.03. 19.00  Leir 

26.03. 19.00  Påskemøte 

09.04  19.30 O EOM 

13.04. 19.00 O Besøk Loge nr. 151 Bolsøy 

23.04. 19.00  Leir 

30.04 19.00  Infomøte 

07.05. 19.30 O Fd. ≡ 1.g.N 

11.05. 19.00  Leir 

21.05. 19.30 O Fd. ≡ 2.g.N og V  

30.05. 19.00  Vårtur 
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J. Dolmen & Sønn AS 

70 12 99 87 

Johan Dolmen 

 

J. Weiberg Gulliksen AS 

70 11 85 00 

Johan Weiberg Gulliksen 

 

Grytten AS 

70 10 90 00 

Ingebrigt Holst-Dyrnes 

 

KIS Nord AS 

70 17 60 10 

Jan Roar Bjørstad 

 

Brages Bilforretning AS 

70 17 82 00 

Trygve Mjelva 

 

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 

 

ISS Skadeservice A/S 

Tverrvegen 32 a 

Olaf Fugelsø 

 

Tres Encanedados 

92 42 87 70 

Sindre Olsbø 

 

NorEngros  

Ødegaard Engros AS 

952 03 103 

Tore Bigseth 

 

JMV Boligprosjektering AS 

91338450 

Jan Voldsund 

 

Dyrenes Helsekost 

92297545 

Rolf Drønnen 

Loge Vesterveg kvitterer 

Tusen takk til våre annonsører! 

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

medlemsblad SOGA. 

En uforbeholden takk til dere. 

Markedspotensialet for denne annonsen er ubegrenset! 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Br. Terje Westad 
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Stor Sire Arne Espelund har ordet 
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Gode Brødre i Loge Vesterveg, 

  

Det er nå tre år siden jeg besøkte dere sist, men 

det var som å komme hjem igjen. Varm og hygge-

lig velkomst både ute og inne. EksOM møtet med 

Alf Prøysen som tema var godt forberedt og flott 

gjennomført, et tydelig bevis på at en Eks bare er 

det i tittel og ikke i gjennomføring. Jeg har selv 

satt pris på sangene til Prøysen, men det er sjel-

den en får så god anledning til å virkelig høre et-

ter hva som blir sagt i tekstene. Innledningene til 

de stykkene som ble spilt var en god vekker og 

skjerpet meg til å høre godt etter, ikke bare med 

øret, men med hodet også. 

 

For en del år siden fremførte jeg «Visa om løg-

na», en tekst av Alf Prøysen, i min egen loge. 

 
VISA OM LØGNA 

Alf Prøysen 

 

Og detti er visa om løgna 

du hørte så lindt som a læt ... 

Sæinnheta syng og marsjere, 

løgna går omvæg og græt ... 

 

Sæinninga seire i solskinn 

og vil itte kjøpslå om fred, 

løgna sitt livredd i skuggen 

og sverger sin salighets ed! 

 

Sæinninga sitt i en ting-sal 

med fakta og klare bevis, 

løgna sitt dødsdømt i pine 

og dikte om Paradis ... 

 

Sæininga peke ut vægen 

snor-rett med glass-skår og stein, 

løgna har lønlige stier 

for bærrføtte, såre bein. 

 

Løgn ... Ska vi slå øss i hopes? 

Sei det er meg du vil ha! 

... du ska sleppe å sjå meg i aua 

bare du svara «ja». 

 

Kvisk det er meg du er gla ti! 

Gjøm deg ved hjertet hos meg! 

Så ska jeg blunde att aua 

og kviske det såmmå ått deg ... 

 

Jeg benytter anledningen til å ønske alle en rik-

tig God Jul og ett Godt Nytt ÅR! 

 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Espen Rud 

DSS Distrikt 1 Oslo 

Hilsen fra DSS Espen Rud 

Julekonkurranse hadde man, selvsagt . . . Og rause premier 

Soga nr. 1. Desember 1974.  

 

Teksten over: Det er en  lykke i livet — som 

ikke vendes til lede. Det at du gleder en 

annen — det er den største glede. 

 

Et motto vi har levd etter siden 
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Br. Walther Scott-Dahl 
Min far, Walther Scott-Dahl 

døde så alt for tidlig i en alder 

av bare 34 år  i mai 1975. Han 

etterlot seg min mor og sin 

kone, Mette Krohn Steffenssen, 

og tre barn på hhvis 2,5, 5 og 7 

år. Det var Mein Cathrine, Ro-

bert og meg, Mette Marie. Dette 

er nå snart førti år siden, og 

minnene har bleknet. Vi barna 

er voksne og har fått egne barn. 

Det gjør meg ydmyk og glad å 

tenke tilbake på den støtten 

Odd Fellow viste min familie. 

Min far var medlem av Odd 

Fellowloge nr. 82 Vesterveg i 

Ålesund. Nestekjærliget er et 

budskap som står meget sent-

ralt i logens arbeid. Dette fikk vi 

som etterlatt familie av et loge-

medlem se i praksis. 

I tre-fire år på rad stilte 8-10 

sterke logemenn opp og hjalp 

mamma med å utbedre eien-

dommen og huset som ikke var 

ferdig da pappa gikk bort. De 

hogget trær, malte og gravde. I 

tillegg fikk vi barna hver jul en 

teskje fra Odd Fellow, og mam-

ma fikk Kjøbenhavner porselens 

juleplatte. Jeg husker ikke navn, 

bortsett fra Gullik, som iflg min 

mor også var vår verge. 

Jeg vet at denne nestekjærlig-

heten som Odd Fellow viste for 

mamma og oss barna betydde 

mye i en  tung og vanskelig tid. 

Tusen hjertelig takk! 

 

Med vennlig hilsen 

Mette Marie Scott-Dahl 

N’ Harald 
Br. Harald gjorde uttrykkelig oppmerksom på at ”det er Brevik i midten”. 
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