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Påskehilsen fra br. Overmester 

Betraktninger i påske-Soga 2020 

 

Mine brødre 
 

Da har kollegiet ledet loge nr. 82 Vesterveg 

høst- og snart vårterminen. Ting begynner å sette 

seg og vi lærer ting om logen hele tida. Vi får til-

bakemeldinger som er positive. 

I denne terminen fra nyttår og til nå har vi blant 

annet tildelt 60 års veteranjuvel til bror Sindre 

Johan Olsbø, en sjelden begivenhet for de fleste 

loger. Arvid Hjalmar Larsen skal tildeles 25 års 

veteranjuvel. 

Fredag 24. januar inviterte vi til vennemøte på 

en ny måte. Møtet ble holdt i Blåsalen med 22 

brødre og 6 gjester tilstede. Informasjon om Odd 

Fellow ble gitt både i Blåsalen og i Logesalen. 

Med god hjelp fra nemden for styrkelse og eks-

pansjon ble det et vellykket møte. Resultatet ble 

at 4 av gjestene søkte opptagelse hos oss. I for-

kant av vår årsfest med damer ble det gitt infor-

masjon til enda en gjest, også han vil bli med oss. 

Da vil jeg kalle vennemøtet for en suksess. 

Vi skal få oss fem nye brødre som  etter planen 

innvies 30. April og 7. Mai. Fantastisk.    

Så ble vi rammet av korona og alt gikk i stå. 

Alle møter er satt på vent og situasjonen er uklar 

pr. i dag 22. Mars. Vi får håpe det ordner seg 

snart og at livet kommer i vanlig gjenge igjen.  

Jeg prøver å informere så godt som mulig. Vi 

får mye å ta igjen når vi starter opp igjen. 

En travel vårtermin går mot slutten og pro-

grammet for høsten er klart. 

For egen del er det en ny milepel i livet å fylle 

60 år. Feiringen skulle legges til Gran Canaria 

med kone, barn, svigerdøtre og barnebarn. Vi 

var 10 stykker som var klare og alle gledet seg. 

Det får vi ta igjen, helsa først til alle, både brødre 

og resten av folket. 

Høsten i loge nr. 82 Vesterveg blir travel med 

to stk 40 års veteranjuveler og en 50 års veteran-

juvel. Ved den ene 40 årsjuvelen får vi besøk fra 

Storlogen ved tildelingen. Spennende å se om det 

blir Stor Sire, det er ihvertfall bestillt. 

Jeg vil ønske brødrene og deres familier god 

påske. Håper helsa er god hos alle. 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet 

og Sannhet 

 

Johan Dolmen  

Overmester  

Ny dag 
 

Jeg har fått en vakker gave 

En ny dag som kun er min. 

Det er opp til meg å velge 

hva jeg bruker gaven til. 

 

Hvordan kan jeg best utnytte 

denne dagen jeg har fått? 

Jeg må velge varme farger! 

Ikke farge arket grått! 

 

 

Uansett så må jeg huske 

at når dagen er forbi, 

har de ting jeg sa og gjorde 

tråkket opp en liten sti. 

 

Dagen står der i min dørsprekk 

Venter på å komme inn. 

Full av blanke, rene sider 

med allverdens farger til. 

 

 

Jeg vi bruke dagens timer 

til å være positiv! 

Glede mennesker jeg møter 

Gi oppmuntring og et smil. 

 

Det er opp til meg å styre 

hvor den stien fører hen. 

Ønsket er at du som ser den 

kan se sporet av en venn. 
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Kjære Bror 

Det er utfordrende tider for oss alle. Et 

virus gjør at hele samfunnet endrer ka-

rakter og vi må legge om våre liv, vaner 

og handlinger. Våre myndigheter maner 

til god dugnadsånd og vi er alle avheng-

ig av at alle gjør sitt beste for å forhindre 

at smitten av Corona-viruset eskalerer. 

Jeg har i samråd med Storlogens em-

bedskollegium, besluttet at all møtevirk-

somhet i Odd Fellow Ordenen i Norge 

legges ned fram til 15. august. Det har 

også hatt konsekvenser for NOFA Sym-

posiet i Bodø, som vi har utsatt til neste 

år. Det gjelder også for den europeiske 

ungdomsreisen EYT som også er kansel-

lert i år. 

Mange lever nå i karantene, frivillig 

eller pålagt. Det kan bli lange dager uten 

kontakt med omverdenen. Derfor er det 

viktigere enn noen gang at vi bruker te-

lefonen og ringer en venn, logesøster 

eller logebror. Spesielt skal vi være 

opptatt av å holde en god kontakt med 

våre eldste, enslige og syke. Å få en 

hyggelig telefon, med en god prat som 

dagligdagse ting, kan gi styrke til å hol-

de ut. 

Det er mange dystre rapporter i alle 

medier om dagen. Det gjelder å holde ut 

og som det ofte blir sagt gjelder det nå å 

ha et kaldt hode og et varmt hjerte. For 

alt det vi vet kan dette bli en langvarig 

tilstand. Men jo flinkere vi er til å følge 

myndighetenes råd, jo raskere må vi tro 

at vi kan komme tilbake til en mer nor-

mal hverdag. 

Sitter du hjemme og trenger hjelp, en 

å snakke med, en som kan handle matva-

rer til deg, må du ikke vente med å kon-

takte din loge. Det er hjelp å få. 

Jeg ønsker deg alt godt i en utfordren-

de tid og håper at vi igjen kan få en nor-

mal hverdag med normal logeaktivitet 

fra høsten av. 

 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Morten Buan 

Stor Sire 

Brev fra Stor Sire 
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Kjære brødre i Losje Vesterveg. 
 

Tiden nærmer seg påske og tradisjonen tro 

skal logens kapellan ha påskehilsen til brødrene. 

Jeg har kommet til at jeg vil dele litt av påskens 

religiøse innhold med dere. Jeg trenger selv en 

oppfriskning og håper det kan være av interesse 

også for dere.  

Stadig mindre andel av vår befolkning samles 

om det kristne budskapet i disse dager. Kirkene 

og bedehusene er ikke lenger de store samlings-

stedene som de tidligere var når påskens bud-

skap skulle forkynnes.  Dette gjenspeiler seg 

over alle deler av folket, både de aktive kristne 

og de mindre aktive, herunder de døpte som 

egentlig ikke tror på bibelen som Guds ord. I år 

har vi fått et farlig korona-virus som usynlig lus-

ker rundt. Kirkene har fått beskjed om å holde 

stengt for å unngå store folkemengder, og hytte-

folket har fått beskjed om å holde seg hjemme. 

Varer forbudet til over påske blir det en annerle-

des-påske for alle. Vi skál gjemme oss for koro-

naen og kán gjemme oss for vinden, men skal vi 

våge å dukke fram fra skjulestedene for å påvir-

kes av Guds Ånd?  

Den første påske finner vi omtalt i bibelens 2. 

Mosebok kap. 12, vers 12-14. Den dag i dag fei-

rer jødene påsken til minne om utfrielsen fra 

Egypt. ‘’For samme natt vil jeg gå gjennom hele 

landet Egypt og slå i hjel alt førstefødt i landet 

Egypt, både folk og fe. Og over alle guder i Egypt 

vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Blodet på de hu-

sene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. 

Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dø-

delig slag skal ramme dere når jeg slår landet 

Egypt. Denne dagen skal være en minnedag for 

dere, dere skal holde den som en høytid for Her-

ren. Det skal være en evig forskrift for dere å holde 

den, slekt etter slekt.’’ 

Israels folk forstod at Gud var reell utfra de 

mirakler han gjorde for å hjelpe dem ut av trell-

dommen i Egypt. En stund etter at miraklene 

hadde funnet sted var det ikke så lett å huske på 

Hans realitet, og igjen og igjen måtte han åpen-

bare seg for dem gjennom nye mirakler. Et annet 

av miraklene leser vi om i 4. Mosebok kap. 21, 

vers 4-9.  

‘’Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til 

Rødehavet for å dra utenom Edoms land. Men på 

veien ble folket utålmodig. De talte mot Gud og 

mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra 

Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er verken 

brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle 

maten! Da sendte Herren serafslanger inn blant 

folket. De bet folket, og mye folk av Israel døde. Så 

kom folket til Moses og sa: Vi har syndet, fordi vi 

har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at 

han vil ta slangene bort fra oss! Og Moses ba for 

folket. Da sa Herren til Moses: Lag deg en seraf-

slange og sett den på en merkestang. Så skal hver 

den som er bitt og ser på den, få leve. Så laget Mo-

ses en kobberslange og satte den på en merke-

stang. Og når en slange hadde bitt noen, og han så 

på kobberslangen, ble han i live.’’ 

Ingen har noen gang sett Gud, men Han send-

te etter hvert sin Sønn til jorda for at Guds vilje 

skulle bli kjent på en ny måte, og ikke gjennom 

profetene, som tidligere. Vi kristne tror at Jesus 

som omtales i Bibelens Nye Testamente er denne 

Guds sønn. 

Utfra åpenbaringer i bibelens gamle testa-

mente har jødene gjennom generasjoner ventet 

på Guds Sønns komme til jorda, og de venter 

ennå. De åndelige lederne de hadde på den ti-

den da Jesus virket her på jorda, forstod ikke at 

det var Guds Sønn de hadde med å gjøre, og de 

fikk Han drept på korset. Da Jesus på forunderlig 

vis stod opp av graven, ble de redde for konse-

kvensene for deres eget liv, og fikk de romerske 

gravvokterne til å si at Jesus sine venner hadde 

røvet liket. Med noen få unntak tror jødene dette 

ennå, og de venter fortsatt på Guds Sønns kom-

me til denne jord. Av de åndelige lederne var 

det imidlertid unntak. Det leser vi om i Johannes-

evangeliet kap. 3: 

Påskebetrakninger fra br. Kapellan 
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‘’En kveld etter mørkets frembrudd kom en 

mann som het Nikodemus for å snakke med Jesus. 

Han var fariseer og medlem i Det jødiske rådet. 

”Mester”, sa han, ”vi vet at Gud har sendt deg for å 

undervise oss. Ingen kan gjøre slike mirakler som 

du gjør dersom Gud ikke er med ham’’ 

 

De pratet om det å bli «født på ny» den natten, 

for på den måten komme i kontakt med Gud: 

«Guds Ånd er som vinden. Ingen kan si hvor 

den kommer fra eller hvor den tar veien, men alle 

kan høre at den suser, og vi kan se virkningen den 

gjør. Slik er det også når et menneske blir født av 

Guds Ånd.» 

På samme måten som Moses hengte opp slang-

en som var laget av kopper i ørkenen, slik må jeg, 

Menneskesønnen, bli løftet opp, for at alle som tror 

på meg, skal få evig liv. Gud elsket jo menneskene 

så høyt at han ga sin eneste Sønn, for at alle som 

tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 

Det var ikke for å dømme noen at Gud sendte sin 

sønn til verden, men Sønnen kom hit for å frelse 

hver enkelt. 

Alle som tror på Sønnen, blir ikke dømt. Men de 

som ikke tror på ham, er allerede dømt, etter som 

de ikke tror på Guds eneste Sønn.’’ 

Nikodemus forstod ikke alt det Jesus sa om 

Den Hellige Ånd i denne nattens samtale, men 

Guds Ånd begynte nok så smått å virke på ham. 

Det må vi tro i og med at Nikodemus var en av 

dem som tok Jesus ned fra korset og gravla han.  

Som en forstår av tekstene ovenfor er det en 

streng Gud vi har med å gjøre, dersom en ikke 

bryr seg om hans bud. Han er imidlertid god mot 

dem som tror på hans ord og løfter. Våger du å 

tro på Jesus, og at han døde for at du skal ha evig 

liv? ’’Jeg tror, hjelp min vantro’’, ble Jesus møtt 

med i sitt virke her på jord. Som kristen kan vi 

tvile, men likevel ha tro. Jeg regner med at det 

var mange av de som malte blod på dørstolpene, 

og av de som løftet blikket sitt mot kobbersla-

gen, som også tvilte, men de hadde et håp i tro 

på at Guds løfte var nok. Det var det.  

GOD PÅSKE  

Br. Ove Laurits Alnes 

Kapellan 

Hymne til Josef 
 

Den unge Maria vandret 

engang til Betlehem by 

forteller den gamle legende 

som alltid er like ny. 

 

Det var ikke rom i herberget.  

Men stallen var lun og varm. 

Så fødte hun der sin første sønn 

støttet av Josefs arm. 

 

Stjernesoler og vismenn. 

Hyrder og englekor. 

Hva tenkte den mørke Josef 

som aldri mælte et ord? 

 

Gjennomstrålet av himmelsk glans 

lyste de hellige to. 

Hva tenkte den mørke Josef 

som bare var trofast og god? 

 

Kanhende han svøpte sin kappe 

litt bedre om barnet og moren. 

Slik vernet han ordløs menneskets drøm, 

den hellige Josef av Jorden. 

 

Inger Hagerup (1905-1985) 
Frå samlinga: Strofe med vinden, 1958 

No brånar breen 
 

No brånar breen i Grønbakkgjel, 

og elva tverrbyks av kjæte, 

no glinsar svaberga middagsbel 

av sol i siklande væte, 

no losnar fonnene takomtil 

med brak og buldrande læte. 

 

Nå brånar isen i hug og hått, 

no tinar telen der inne, 

no gustar vinden så varmt og godt 

og stryk deg varsamt om kinnet, 

no blinkar fjordane solskinnsblått 

og vekkjer vårglade minne. 

 

Ja, våren strør sine varme smil 

på berg og glitrande båre, 

og kanskje løyser han av og til 

ei lita blinkande tåre, 

då losnar isen i Grønbakkgjel 

og djupt i sinn som er såre. 

 

Henrik Straumsheim 
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In memoriam 
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Bror Jan Ivar Aas ble født i Ålesund 16.08.63. 

 

Han ble innviet i vår Orden 26. januar 2000, der som medlem av 

Loge nr. 114 Tord Folesson i Levanger. 

 

1. grad 22.22.2000, 2. grad 10.10.2001, og 3. grad 13.02.2002. 

Han hadde alle Leirens grader. 

 

Han meldte overgang til Loge nr. 82 Vesterveg og Leir nr. 4 De 

Tre Søyler 9. mai 2018. 

 

Br. Jan Ivar var medlem i vår Orden i vel 20 år. 

 

Han ønsket sterkt å komme på våre møter, men på grunn av syk-

dom (kreft) ble det ikke sånn. Av logens brødre hadde han god 

kontakt med Eks OM Arvid Brevik og undertegnede. Bror Arvid 

hadde mange besøk både hjemme hos br. Ivar og sist på Blind-

heim Omsorgsenter, lindrende enhet. 

Jeg fikk som en av de siste tatt et siste farvel med br. Ivar kvelden 

før han reiste. En god klem og ha det bra. 

 

Han sovnet stille inn tirsdag 11. februar kl. 22.45 etter lengre tids 

sykdom. 

Jeg lyser fred over bror Jan Ivar Aas sitt minne. 

 

Johan Dolmen, Overmester. 

 

 

Etter familiens ønske stilte Loge Vesterveg med bårevakter og br. 

Arne Nes leste et kort minneord og la ned krans ved br. Jan Ivar 

Aas sin båre, i Spjelkavik kirke. 
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Julemøte, hyggelig og godt oppmøte 

Andektige brødre, klare til å innta julebordets gleder der de tar imot Odd Fellowkoret og venter på be-

skjed fra br Undermester at de kan sette seg. Virkelig høytid og stil! 

Brr. Nils Fiskerstrand og Endre Flatvad fikk seg en hyggelig prat ved bordet. Alltid kjekt når gode venner 

møtes. 

Br. Undermester Håkon Jarle Østraat 

ledet bordsetet på en grei måte og 

sørget for at bordsetet ikke ble for 

langt. 
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Arve Sindre Fjærli og Skattmester Magnor Ramstad 

har funnet tonen og ser ut til å trives godt. Det er jo 

noe eget med jula da . . . 

Det spørs om br. Jan Roar Bjørstad ville passert ytre 

vakt i det slipset! Antakelig hadde han ett i reserve. 

Br. Erling Helseth tar det hele med godt humør! 

Br. Overmester har en hyggelig oppgave på jule-

møte og det er, tradisjonen tro, å hedre en bror 

som har 100 % fremmøte. Jeg vet ikke, for hvilken 

gang, br. Kjell Hole har gått hjem fra julemøte iført 

årets juleglede, men det må være mange. Uansett, 

den skal vinnes hvert år, og Kjell møter så ofte han 

kan!  

Til julemøtet  var  også koret til stede og br OM fikk 

også god anledning til å takke koret for at de stadig 

er til stede på våre møter. Han bad også brødrene 

om å tenke alvorlig over om de kan bidra til at ko-

ret har nok sangere til å opptre, Korets leder Per 

Helge Henningsen takket for gode ord og ønsket 

nye sangere fra Vesterveg hjertelig velkommen. 
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Årets  

vesterveger 
Storrepresentant 

Knut Rogne hadde 

gleden av å utnevne 

Årets Vesterveger 

for 2019 og det ble 

br. Pål Selbervik! 

Han har hatt en god 

hånd i utførelsen av 

det store renove-

ringsarbeidet som 

har pågått, nesten 

helt til julemøtene 

startet. Mange har 

vært i arbeid og det 

å sørge for at 

”logostikken” fung-

erer er veldig viktig 

i prosjekt med så 

mange aktører! 

All ære til br. Pål, en 

verdig Årets Vester-

veger! 

Koret har vært større enn det er i 

dag, men det er ingen grunn til å 

klage på kvaliteten, både nye 

sanger og eldre ”svisker” blir 

fremført med god klang og presi-

sijon. Men det tynnes i rekkene, 

og vi må ha påfyll av nye, interes-

serte sangere og det jobbes med 

saken. 
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Eks Storrepresentant Sindre Olsbø innførte Årets 

Vesterveger og lagde de underfundige statuttene 

som hvert år leses opp på logens julemøte. 

  Ingen jul uten juletre. Fint pyntet med lys gir ekstra     

julestemning. 

De er 

der, 

hvert 

år, like 

smilen-

de og 

blide 

og sør-

ger for 

at ut-

kjørte 

ekte-

menn / 

sambo-

ere får 

et hyg-

gelig 

julemø-

te i 

Vester-

veg. 

Stor 

takk! 
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Møte 050120 —

Nyttårsloge 
Det var godt fremmøte til 

dette første møtet i det nye året. 

Loge nr. ?? Liv var vertskap 

denne gangen og de utførte mø-

tet med stil og verdighet.  

Det er svært nyttig at brødre-

ne deltar i slike møter. Møtene 

går på omgang mellom de fem 

ålesundslogene og neste år er 

det Loge nr. 82 Vesterveg som 

skal forestå møtet. Det var godt 

å se at br. OM Johan Dolmen var 

til stede og fikk med seg det 

rituelle innholdet. Det er alltid 

noe å ta med seg til en selv skal 

ha ledelsen. 

Etter møtet var det kaffe og 

kaker i tillegg til en hyggelig 

prat. Der var fire gjester i salen 

denne gang. For dem som ikke 

er klar over det, så er det i dette 

møtet anledning til å be med 

seg gjester som ikke er medlem 

av Ordenen. De får være med 

også på møtet i Logesalen. Alle 

brødre og søstre er iført vanlig 

logeantrekk og regalje, gjeste-

ne vanlig søndagsantrekk. 

 

Møte 090120 

Thomas Wildey 
Første ordinære møte i 2020, 

var rimelig bra besøkt.  

Etter møtet i Logesalen var 

det samling til brodermåltid og 

ettermøte.  

Som vanlig, godt mottatt av 

br UM når vi toget inn til tonene 

fra et veldressert serveringste-

am som ikke hadde glemt gam-

le kunster fra året før! 

Etter takk for maten var det 

quiss og denne gangen litt spe-

sielt, da det var spørsmål man 

ikke fant på Google! Lokal loge-

historie finner en ikke der. 

OM Ole Grebstad, Loge nr. 7 

Ragnvald Mørejarl besøkte oss i 

dette møtet. 

Kveldsmat, et godt alternativ på ettermøtet. 
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Et flott tiltak fra vår quis-

maker. Slikt kan vi tåle mer av. 

Det var en del tenking rundt 

bordene og dempet latter, her 

var det dyp konsentrasjon! Nik-

king og risting på odet, alt etter-

som forslag til løsning var ak-

septabelt eller, som så ofte før, 

langt bort i natta! 

Men gøy var det. Det tar 

selvsagt litt mer tid å finne på 

lokale spørsmål, men så mye 

mer interessant når en ikke kun-

ne finne svaret på telefonen, 

som, selvsagt, ikke var ”lov” å 

bruke. Men det glimtet både i 

innerlomma og under bordet, så 

noen prøvde seg nok denne 

gangen også.  

Stemninningen var god og 

svarene mange, og noen kan 

logehistorien bedre enn andre. 

Det har kanskje noe med alder å 

gjøre? Ja, altså loge-alder. 

Flott tiltak, br. UM! Og når 

svarene var telt opp og twistpo-

sen vunnet, var det tid for opp-

brudd. De fleste var nok på 

hjemveg sånn rundt halv elleve. 

Br. Arne Nes, referent 

Vinnerbordet, fra venstre; 

Ove Laurits Alnes, Harald 

Hasåsmyr, Olaf Fugelsø, 

Arne Nes og Svein Helland 

gikk av med seieren denne 

gang. Og gevinsten . . . . . . 

Brr. Johan 

Grimstad, Sig-

bjørn Sæter og 

Olav Aass leg-

ger hjernene i 

bløt.  

Brr. Arne Aasen 

og Erling Hel-

seth ser ut til å 

lete litt rundtom-

kring  . . . 

Brr. Svein Rune Tenfjord og Nils Fisker-

strand i dyp konsentrasjon.  
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Venneaften 21.01.2018 
 

Det er en kjensgjerning at medlems-

tallet i mange Odd Fellow loger viser 

en negativ utvikling. For å opprett-

holde antall logebrødre trengs nyre-

kruttering. I logen kaller vi dette 

ekspansjon og styrkelse. Det har blitt 

forsøkt med ulike tiltak for å øke 

medlemstallet, uten at det har lyktes 

særlig bra. Derfor bestemte vi oss for 

å arrangere en venneaften i Blåsalen 

en fredagskveld i slutten av januar. 

Det ble kjøpt inn både pizza og drik-

kevarer slik at vi brødrene og våre 

gjester kunne kose oss. I tillegg til de 

22 brødrene som hadde møtt opp, 

fikk vi besøk av hele sju kjekke karer 

som hadde blitt invitert. Overmester 

og undermester hadde pyntet seg i 

sitt logeantrekk, mens vi andre kom i 

vanlige klær siden dette ikke skulle 

være så formelt for gjestene våre.  

OM Johan Dolmen ønsket oss vel-

kommen i vårt Ordenshus og tok alle 

med inn i logesalen og informerte litt 

om hvordan vi hadde det på møtene 

våre. Etterpå gikk vi tilbake til Blåsa-

len og spiste pizza og pratet med 

våre nye venner. De gjorde et meget 

godt inntrykk på oss og så ut til å 

kose seg sammen med oss brødrene. 

Etterpå ble det rigget opp med 

skjerm og prosjektor slik at vår Stor-

representant, Knut Rogne, kunne 
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fortelle mer utfyllende om hva 

det innebar å bli tatt opp i lo-

gen. Den flotte powerpoint-

presentasjonen som ble vist, 

hadde bror Arne Nes laget. 

Gjestene våre sa seg godt for-

nøyd med den informasjonen 

de hadde fått og lot være å 

komme med flere spørsmål. 

Om ikke det skulle være nok, 

kom vår UM Håkon Jarle 

Østraat fram med en Quiz som 

ble godt mottatt rundt borde-

ne. Mestere ble kåret og pre-

mierte; og de glade gjestene 

fikk vist sine gode kunnskaper.  

Så får vi se om noen av disse 

interesserte likte det de hadde 

sett og hørt og kanskje kunne 

komme tilbake med en søknad 

om medlemskap i loge Vester-

veg. Det ville ha vært hygge-

lig! 

 

Og kanskje har vi endelig fun-

net på en god måte for å re-

kruttere nye brødre til vår 

kjære loge.   

 

 

 

Alfred Husteli,  
referent og foto 
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Møte 30.01.20 
Fung UM, Svein Rune Tenfjord ønsket velkom-

men til bords og brødrene benket seg rundt pent 

pynta bord. Vesstervegsangen ble sunget, ak-

kompagnert av br. Arnfinn. 

Menyen var enkel, med reker og laks og det 

smakte fortreffelig, noe br. Hugo Stenseth poeng-

terte da han fikk oppdraget med å takke for ma-

ten. Han hadde ventet lenge for å holde en takk-

for-matentale, helt fra br. OM var Undermester! 

Men nå var anledningen der og han var 

glad for endelig å slippe til! 

Han fortalte om hvilke muligheter de har 

når det gjelder reker og laks når de er i 

Tyrkia, men rekene er ikke helt like det vi 

får når vi er hjemme i Ålesund. Verken far-

ge eller smak kan sammenlignes, hjemme 

best! 

Men skal du spise godt når du går ut på 

restaurant i Tyrkia så må du benytte sjansen 

til å smake tyrkisk kjøkken. Der smaker det 

skikkelig godt! 

Maten i kveld smakte godt og takk for 

mat. Takk også til kjøkkengjengen. 

Han avsluttet talen med ei fotballhistorie som 

falt i god jord og god applaus. 

”Et fotballag fra Nordnorge var på tur og kom 

til Gursken og skulle spille en treningskamp mot 

et lokalt lag. I garderoben stod det et oppslag 

som fortalte at her var det et alkoholfritt miljø. Om 

du vinner eller tapet, ikke feir med alkohol. Da sa 

lederen til gjengen at I kveld gutta satser vi på 

uavgjort!” 

Br. CM minte om øvelse før gradspassering. 
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Br. Helge Haaseth fikk ordet 

og holdt et fengende foredrag 

om ”Devoldbanen” , som er 

navnet på det store anlegget de 

har etablert i Langevåg. 

Han berømmet familien 

Flakk for den fantastiske motta-

kelse de har fått i senteret. 

Han fortalte detaljert om sel-

ve anlegget og var også innom 

hvorfor han selv ble så interes-

sert i tog. Helt fra han som liten 

gutt var med i familiens bil på 

en tur til Åndalsnes der han for 

første gang fikk se en virkelig 

jernhest! Et stort lokomotiv som 

stod igjen fra tyskernes  tid i 

Norge. 

Men nå er det modelljernba-

ne det gjelder og her har en fått 

et eldorado å boltre seg på. Her 

bygger de fjell, hus, legger 

skinner og fått det hele til å vir-

ke! Nå er det elektronisk styring 

på alt som surrer å går. Og 150 

til 250 er innom hver dag de har 

åpent  De har utviklet anlegget 

slik at der er noe å se for 

alle, uansett alder. Det er 

mange bestefedre som 

har det vel så morsomt 

som barna. Det bor en 

gutt i de fleste! 

Der er anlegg med 

dreieskiver der en snur togene 

og det er nå så moderne at de 

fra en pult kan kjøre flere tog. 

Når noen spør når anlegget 

er ferdig så er svaret enkelt, 

Dette blir aldri ferdig! Vi finner 

hele tiden ting vi vil endre eller 

bygge mer på. Mulighe-

tene er mange og det 

går mange timer, men 

det er så moro, at vi en 

kveld ble ekstra lenge 

og da var det ei hjemme-

værende som hadde 

bedt politiet om å se etter om alt 

var ok. 

Det kan hende br. Helge 

kommer tilbake med mer tog 

ved ei seinere anledning. Han 

er ikke tom for stoff! 

Arne Nes, referent 
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Møte 06.02.20 
Etter at møtet i logesalen, med forfremmelse 

til Den Edle Kjærlighets Grad for br. Tommy 

Erikstad, toget vi inn i salen til kjente toner fra 

et velkledd og humørfylt serveringspersonale, 

akkompagnert av vår utmerkede kapellmester, 

br. Arnfinn, på pianoet. 

Fung. UM, Svein Rune Tennfjord ønsket vel-

kommen til bords og orienterte kort om en del 

han hadde på hjertet, før torsdagvisa ble av-

sunget. 

Det var ”kveldsmat” på menyen, noe de fles-

te etter hvert setter mer og mer pris på. Alle får 

lage den skiva de har lyst på, og noen liker også 

ganske mange, noe som selvsagt er helt i orden. 

Prisen er den samme. 

Det ble en hyggelig kveld, med br. Tommy 

Erikstad i så god form at han kunne være med 

på forfremmelse til DEK-graden. Han har vært 

en god del forhindret fra å kunne møte gr. fysis-

ke problemer. Men han klarte kvelden godt og 

var glad for at han endelig kunne forfremmes. 

Det ble flere lange taler om denne graden, 

som kanskje er en av de vanskeligste å forklare. 

Både br. Overmester, fadder br. Arvid Brevik, 

og br. Ole Arne Nybø kom inn på dette emnet i 

sine taler. 

Kjærlighet, i Ordenens forstand, er ikke noe 

lett tema, men det er grunnleggende for oss 

Odd Fellows, derfor så viktig å forstå innholdet. 

Br. Tommy takket for graden og det var tyde-

lig at han hadde tenkt nøye gjennom hva denne 

graden innebar. Og han er flink til å ordlegge 

seg. Han har fått med seg de grunnleggende 

deler av det rituelle og ser ut til å ha gode forut-

setninger for å bli en god og engasjert loge-

bror. 

Br. Ole Arne Nybø var også innom graden i 

sin takk-for-maten-tale, så temaet ble grundig 

belyst. 

Et hyggelig bordsete og folket var på hjem-

veg vel 22.00.                          Arne Nes, referent. 
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Møte 15.02.20 
Etter et kort møte i Logesalen, der vi mintes avdøde 

br. Jan Ivar Aas, ble vi ønsket til bords av br. Undermes-

ter og de sangglade gutter i serveringskomiteen. 

Og maten, ja det var rester etter en vellykket Årsfest 

med damer, helga før. Og at de hadde spist godt på fes-

ten var restene et tydelig bevis på.  

Og alt smakte nydelig, til bare en 50-lapp i kuverpris, 

det lar seg høre! 

Br. Arve Sindre Fjærli viste nydelige bilder både fra 

gamle og nye Ålesund i tillegg til noen blinkskudd bare 

han selv kjenner adressen til. Men fine bilder var det og 

Arve må gjerne gjøre dette opp igjen ved ei seinere an-

ledning. God  stemning på et hyggelig ettermøte.. 

De fleste rusla fornøyde hjem når klokka  vel var pas-

sert 22. 

 

Br. Arne Nes, referent 

 

Br. OM tar et godt tak i br. Hans Vadseth. 

 

Møte 27.02.20 
I kveld var det instruksjon ved br. 

DSS Odd Kulø, både i salen og på et-

termøtet. Enighet om at vi alltid har 

noe å lære. Repetisjon er viktig. 

I kveld var det reker og laks på 

menyen og serveringskomiteen had-

de dekket nydelig på. Om det var 

bare en cm fra bordkanten til taller-

ken og bestikk, vet jeg ikke. Men det 

er det det skal være når vi dekker på 

fint! Eks OM Odd Karlsen takket for 

maten med ei god historie, før vi alle 

var på hjemveg i 22-tida.               ArNe 
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Torsdag 5. mars ble en stor 

dag i Loge nr. 82 Vesterveg. 

Eneste gjenlevende av logens 

stiftere ble feiret med juvel etter 

60 år som ordensmedlem. Og 

det ble en verdig feiring. 

Mange brødre, i sin fineste 

puss, var møtt fram for å hedre 

denne staute hedersmannen. 

Bror Sindre Olsbø ble innviet 

i Loge nr. 24 Gange Rolv den 3. 

mars 1960 og ble der medlem til 

1972, da Loge nr. 82 Vesterveg 

ble stiftet. Brødre fra Loge nr. 23 

Gange Rolv og Loge nr. 7 Ragn-

vald Mørejarl dannet Broderfo-

reningen og sørget for at Loge 

nr. 82 Vesterveg så dagens lys. 

Flere brødre fra disse logene 

deltok også denne kvelden og 

det var mange godord å høre 

både om Logen han hadde vært 

med å skape og de mange opp-

gavene han har skjøttet i et 

langt logeliv. 

DSS Odd Kulø stod for tilde-

lingen flankert av eks Deputert 

En 60 års Veteranjuvel er et nydelig 

smykke. Den symboliserer den hvi-

te stjerne for 25 års medlemskap, 

den blå stjerne for 40 års medlem-

skap, den røde bunnen for 50 år og 

endelig, den ytterste sirkelen for 60 

års medlemskap i Ordenen. 

En skal begynne tidlig og en må 

leve lenge, sa br DSS i sin tale ved 

bordet. 

 

 

 

 

 

Br. Sindre har ikke så god ballanse 

lenger, men med ei hjelpende 

hånd av sitt fadderbarn Eks Stor 

Representant Nils Fiskerstrand gikk 

hele møtet uten problemer. 

En stor dag i Loge Vesterveg 
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Stor Sire Per Arne Widnes som Stor Herold, eks 

DSS Olav Aass som Stor Kapellan, Eks DSS Arnfinn 

Hoseth som Deputert Stor Sire og Storrepresen-

tant Knut Rogne på Eks-OM-stolen. En stilig sere-

moni, prikkfritt gjennomført. 

 

Brodermåltidet ble inntatt ved nydelig dekke-

de bord, besørget av fire  rebekkasøstre og det 

er ingen tvil om at det blir ekstra stilig når dame-

ne dekker enn når brødrene dekker selv! Takk til 

alle fire! 

Talerekka var som seg hør og bør, omfattende. 

DSS Odd Kulø fremhevet hvor sjelden en kan opp-

leve at noen får en 60 års juvel. Der er spesielt to 

kriterier som er avgjørende, ved siden av solid 

logeinteresse. En må starte tidlig og så må en 

leve lenge. Han takket br. Sindre for den innsats 

han har gjort, spesielt i de første årene av logens 

liv. De var avgjørende for å skape en loge med 

brødre som kunne drive logen videre. 

Eks OM Odd Karlsen som vikarierte for br. 

OM, Johan Dolmen, hadde mage godord til jubi-

lanten, likeså Eks Deputert Stor Sire Per Arne 

Widnes som også var full av lovord for 60 årsjubi-

lanten. Han utbrakte et Loge-Hurra som en ekstra 

gest fra Storlogen. 

Br. Ingebrigt Holst-Dyrnes, som er fadderbarn 

av jubilanten, takket for maten og utbrakte jubi-

lantens skål! 

Etter middagen var det kaffe og kake i salong-

en. 

Talen til jubilanten ble holdt av Eks Stor Repre-

sentant Nils Fiskerstrand, som også er fadderbarn 

av jubilanten. Talen gjengis i sin helhet. 

Brødrene samlet rundt vakkert pynta bord. 

En nydelig bukett sørget for et stilig bordsete, 

både pynting, dekking og servering ble flott utført. 

Tusen takk! 
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Kjære jubilant – Grand 

Old man, Gratulerer med 

denne sjeldne juvelen, 

som etter hvert blir sjeld-

nere og sjeldnere. 
 

Vi har fått referert dine Or-

densvita i Logesalen, og meste-

parten av dine 60 år i Ordenen 

har vært som medlem av Loge 

Vesterveg etter først å ha vært 

medlen i 12 år i Loge Gange 

Rolv. Dine vita forteller oss vi-

dere at du åpenbart har lagt ned 

en masse tid og engasjement til 

beste for vår Orden og i særde-

leshet vår kjære Loge. Vi gratu-

lerer deg med Juvelen og vil 

også takke for den formidable 

innsats du har bidradd med til 

vår Loge på så mange felt 

Det at akkurat jeg kan ha gle-

den av å stå her i dag og få an-

ledning til å gratulere deg med 

denne Juvelen, det har jeg nok 

deg, kjære bror, å takke for.  I 

1966 bygde vi hus ved siden av 

hverandre . Vi ble naboer, gode 

og nære venner og det tok ikke 

lang tid før du var frampå med å 

fortelle om Odd Fellow Orde-

nen som du var medlem av, og 

alt det positive du mente  den 

sto for.  Dette med Odd Fellow 

var noe jeg hadde liten eller 

ingen kjennskap til.  Etter hvert 

stilte jeg vel en del spørsmål, og 

du svarte så langt du kunne.   Du 

var en svært en tålmodig og 

flink formidler og «selger» av 

budskapet og etter 3-4 år ble du 

min fadder og jeg medlem av 

Loge nr. 23 Gange Rolv i 1970.   

At DU ble en Odd Fellow, og 

en svært aktiv OF-bror er kan-

skje ikke så rart da du jo nær-

mest ble født inn i det. Dine for-

eldre var begge svært aktive i 

Odd Fellow. Likeså din bestefar 

som var en dyktig  organist i 

Ragnvald Mørejarl, samt stifter 

og første dirigent av OF-koret i 

1938. 

Det at du på en måte hadde 

denne ballasten i deg, var nok 

til uvurderlig nytte da Loge Ves-

terveg skulle stables på beina i 

1972. Tanken om enda en loge i 

Ålesund kom fra Logene Ragn-

vald Mørejarl og Loge Gange 

Rolv, og som vanlig blir det da 

etablert en Broderforening. Du 

var svært aktiv i denne Broder-

foreningen , som fungerte en tid 

før Logen ble instituert.   Bro-

derforeningen var en samling 

av entusiastiske - stort sett gans-

ke unge OF-brødre fra Loge MJ 

og Loge GR.      

                            

Denne broderforeningen , 

som du var formann i, var en 

herlig smeltedigel av ungdom-

melig entusiasme og pågangs-

mot. Det ble etter hvert mange 

spennende møter, og disse 

skulle vel fungere som et slags 

logemøte light. Du hadde nok 

som formann til tider problemer 

med å vurdere om alle velmen-

te og dristige forslag var forene-

lig med god OF-skikk. Her vil 

jeg tro det ble dradd nytte av 

både korrigeringer, formaning-

er og inspirasjon som du hadde 

gunstig nær tilgang til gjennom 

din fadder som var din far br. 

Ivar Olsbø - med lang Logeerfa-

ring. 

Takket være deg og noen 

godt erfarne brødre fra RM og 

GR fikk vi mye nyttig lærdom 

og erfaring på disse møtene, 

som kom til nytte da Loge Ves-

terveg ble istituert i 1972. 

 

Spesielt i Loge Vesterveg 

sine første tiår, var du sentral i 

det meste som måtte komme på 

plass, og det omfattet ganske 

mye. Vi hadde ikke egen Loge-

sal vi kunne benytte regelmes-

sig.  Vi hadde bl.a. kun tilgang 

til loge-lokalene her i 6.etg. ved 

gradsarbeid , og da ofte sam-

men med en av de andre to lo-

gene. 

 

De 4 logene i Ålesund hadde 

hver sin logedag.  Eneste ledige 

dag var fredag, og det ble an-

sett som uaktuell fast logedag. 
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Du var OM da vi i en periode måtte ha ordinæ-

re møter (arbeidsmøter) i et lokale i 3. etg. her i 

bygget, nesten ved siden av Restaurant Rodin. 

Vårt lokale der ble formelt innviet som logesal av 

br Stor Sire.  I dette rommet måtte det da på hvert 

møte tilrettelegges til bruk både som Logesal og 

til Ettermøte. Dette var en krevende tid for alle. 

Det var derfor svært viktig og avgjørende at du 

som OM og ivrig pådriver ellers, sørget for å eng-

asjere logen i flere spennende prosjekt og opp-

gaver. Slike engasjement var videre med på å 

samle brødrene til felles oppgaver som alle kun-

ne ta del i.  Dette betydde enormt mye for sam-

holdet innad i Logen, og skapte samtidig stor en-

tusiasme for logearbeidet. Mye av æren for at 

dette var med på å gi vår Loge en god start, skal 

du ha, kjære Jubilant.                                        

Tidlig i Vesterveg sin historie kom temaet om 

Logeavis opp i Logen. De andre logene hadde sin 

avis, og selvsagt skulle vi ha vår avis. Her bidrog i 

stor grad også du, kjære Jubilant, som pådriver 

men også som ivrig bidragsyter til innhold i vår 

avis og ble avisens første Redaqteur.  Avisen fikk 

det vakre navnet SOGA  og  blir fortsatt stadig 

bedre,  finere og betyr fortsatt svært mye for Lo-

gen og den enkelte bror. 

Til slutt vil jeg i tillegg til gratulasjonen takke 

deg for all den innsats, omtanke og inspirasjon du 

har bidradd med for vår Loge. Vi er alle klar over 

at du nå ikke har helse til å delta på samme måte 

som tidligere, men vi håper at vi enda kan ha gle-

den av å se deg så ofte du kan i logen. 

 Med denne gratulasjonen og takken er jeg 

sikker på at jeg har med meg alle dine brødre 

som er her for å hedre deg. 

 

Nils Fiskerstrand 

Eks Storrepresentant 

Ingebrigt Holst-Dyrnes takket for maten. 

Jubilanten ville gjerne takke for en flott feiring som 

hadde blitt ham til del. Dette var langt over det han 

hadde sett for seg, sa en beskjeden br. Sindre. 
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Av bror Arne Aasen 

 

Å feriere med bobil er en 

ferieform som flere og flere får 

øynene opp for. Det å flytte seg 

med «huset» på hjul er en frihet 

som åpner for mange mulighe-

ter. Valgfriheten er stor og opp-

levelsene bestemmer du selv 

og er du som vi, pensjonister, 

begrenser ikke turene du vel-

ger avhengig av avmålte ferie-

uker. 

Sommeren 2019 ble planlagt 

allerede året før, da vi sammen 

med bror Erling og Wenche  

Helseth var på tur til Nord-

Tyskland. 

Målet for turen dette året var 

Pula i Kroatia via Berlin, Praha 

og Wien. 

Etter noen dager i Lillestrøm 

møtte Helen og jeg Wenche og 

Erling ved Nordby-kjøpesenter 

rett innenfor svenskegrensen. 

«Harryhandelen» fylte opp bo-

bilene og vi var klar for avgang 

med sol og varme i blikket. 

Første stopp var AAsa Cam-

ping og sjøbad ved Kungs-

backa, uten at det var den store 

opplevelsen, men et sted å 

komme tilbake til ved en annen 

anledning. Et idyllisk lite sted 

med badestrand og et bakeri 

med nydelige kaker. 

Trelleborg og fergetermina-

len var neste mål for reisen og 

dit kom vi sent på ettermidda-

gen. Ferga til Rostock, som vi 

hadde forhåndsbestilt, gikk 

først neste morgen. Selv om det 

var ledige plasser på tidligere 

ferger måtte vi pent vente til 

neste dag og med den følgen at 

vi overnattet i bobilene på fer-

gekaien. 

Etter 6 timer på fergen til 

Rostock, var vi klar til de store 

utfordringene gjennom Europa, 

uten at de mørke skyene i hori-

sonten la noen demper på hu-

møret. 

Berlin var første stopp etter 

en kjøretur i periodevis styrt-

Med BOBIL til Kroatia 

Berlin. Helen, Arne, Wenke og Erling. 
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regn, lyn og torden, men med 

GPS var campingplassen grei å 

finne. Standarden på plassen 

var så som så og inntrykket ble 

ikke bedre i det dårlige været. 

Med en «Jeger und eine beer» 

lettet humøret. 

Neste dag var campingplas-

sen fylt med strålende sol og 

blomstenes farger lyste mot oss. 

T-banen fra stasjonen rett 

ved, bragte oss til sentrum av 

Berlin og Alexanderplatz. I et 

yrende liv snuste vi inn atmo-

sfæren i den tyske hovedstad 

og vandret rundt i området ved 

Branderburger Tor og Check-

point Charlie. For å få med oss 

mest mulig av denne fantastiske 

byen valgte vi en toetasjes 

sightseeing-buss som tok oss 

med til de mange flotte og stas-

lige bygninger, store parker og 

nye bydeler rundt om i sentrum. 

Vi besøkte blant annet restene 

av den berømte muren som 

minnet om den kalde krigen og 

alle ofrene som ble drept, i et 

forsøk på å forsere den i håp om 

å nå friheten i vest.  

Campingplassen vi overnat-

tet på lå ikke langt fra Aalesun-

der-strasse og forøvrig er Ber-

gen- strasse, Oslo-strasse  og 

flere norske gatenavn i nærhe-

ten. Dette skyldes naturlig nok 

Keiser Wilhelms store interesse 

for Norge. 

Ved hjelp av GPS var det 

greit å komme seg ut av Berlin 

og til riktig kurs sørover. Vi 

valgte å kjøre Autobahnen via 

Dresden, den korte veien til 

Praha, og med sol og høye tem-

peraturer fristet det å komme 

seg raskt frem til Kroatia. Dres-

den valgte vi bort, vi var kun 

innom for å proviantere i en Lidl

-butikk. Byen som er blitt gjen-

oppbygd etter den voldsomme 

bombingen som de allierte fore-

tok i slutten av andre verdens-

krig, er nok et interessant mål 

for et besøk, men for oss, ikke 

denne gang. 

Praha er hovedstaden og den 

største byen i Tsjekkia. Byen er 

kjent for sine vakre og impone-

rende bygninger som blant an-

Sverige. En avslappet gjeng, Det er ferie og full avslapping. Erling og 

Arne nyter noe kaldt, mens Wenke og Helen synes det er godt med et 

teppe over knærne i kveldinga . . . 

Berlin. Brandenburger Tor. 



 

28 

net slottet Hradcany som ligger på høyden over 

gamlebyen og Karlsbroen i sentrum, over elven 

Vltava, 

Camping nær byens attraksjoner var det 

vanskelig å finne. GPS,en fortalte hvor vi skulle 

og på en trang grusvei mellom noen trær dukket 

det opp en herremann som fortalte at vi var på 

rett sted. Han åpnet en liten port inn i en hage, 

hvor det var oppmerkede plasser mellom frukt-

trær og busker og her var det. En koselig enkel 

plass ved et lite hotell, et steinkast unna T-banen.  

I resepsjonen, med en utrolig hyggelig betje-

ning, fikk vi neste dag opplysninger om at pen-

sjonister fikk kjøre gratis med offentlig transport 

i Praha og Tsjekkia. Noe for Norge? 

I gamlebyen myldret det av liv, mennesker 

fra alle kanter av verden, søkte Karlsbroen med 

de mange utsmykninger i form av statuer og bil-

der. Berører man bildet av St.Johannes Nepo-

muk, på broen, som mange gjorde, er man sik-

ker på å returnere til Praha.  

Fra Praha gikk turen til Wien. Der fant vi en 

såkalt «Motorhome parking space» syd i byen 

som var enkel men, dog OK, i nærheten av T-

bane.  Dette gjorde det raskt komme inn i byen 

neste dag. 

I flere og tretti grader i skyggen dro vi inn til 

sentrum, som for oss er kjent for sine musikalske 

spesialiteter som Wienervalsen og Nyttårskon-

sertene hver første nyttårsdag, for ikke å glem-

me den berømte Wienersnitselen. Berømtheter 

som Richard Strauss, Giuseppe Verdi og ikke 

minst Ludwig van Beethoven komponerte sine 

verk og fremførte dem i denne kulturhistoriske 

byen. Nå skal det sies at religion og kultur for 
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øvrig ikke var det vi prioriterte mest på denne 

reisen, men bygninger og steder på slike kjente 

steder må en nesten få med seg når en er der. I 

den berømte gågata utenfor St.Anna kirken gikk 

vi plutselig på kjente fjes fra Ålesund. Mannsko-

ret Dovre var også på tur og okkuperte de fleste 

stolene på uterestauranten der, for å kjøle ned 

sine finjusterte struper. Ålesundere finnes over-

alt!  

I en avkjølende bris på en flott restaurant 

over Donaus bredder testet vi byens snitsel som 

smakte aldeles utmerket sammen med en kald 

Wiener-øl.  

Dagen etter var Pula og Kroatia målet  

Noe av det som imponerte mest på denne 

reisen var veiene, nye motorveier over alt. I Slo-

venia kom vi inn på en vei som vi var alene på. 

Det var en helt ny og fantastisk tilrettelagt motor-

vei med beplantning langs sidene, nye broer og 

ikke en bil å se før etter mange mil. Vi trodde 

først at vi hadde kjørt feil, men tankene var at 

slike veier ser man ikke i Norge, ikke på nord-

vest landet i iallfall. 

På forhånd hadde vi fått tips om flotte cam-

pingplasser på kysten av Pula nord i Kroatia og 

det slo ikke feil. Ved den lille fiskelandsbyen 

Porto Sole fant vi en plass som svarte til forvent-

ningene våre og vel så det. Moderne og flotte 

sanitæranlegg, mange restauranter, swimming-

pool, sjøbad og butikker. For den som ønsket 

det var det naturistcamping rett i nærheten. He-

len og jeg hadde sykler med og benyttet dem så 

ofte som mulig. På en av sykkelturene langs de 

mange turveiene, ble vi obs på at vi var midt inni 

leieren for naturister, hvor unge som eldre spra-
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det rundt som Gud skapte dem. Returen ble fore-

tatt i raskt tempo med Helen i spissen… 

Etter en uke forflyttet vi oss til en ny plass nær 

byen Rovinj. En liten by med en aktiv fiskehavn 

og med en pittoresk bebyggelse rundt havna og 

opp mot en middelalderkirke på toppen. Smale 

brosteinsbelagte gater som kronglet seg oppover 

mot kirken og mellom fargerike murhus med 

mange små og koselige spisesteder. 

For noen av oss var de mange små butikkene 

fristene å besøke, mens andre fant kjølige vann-

hull mer attraktiv.  

Campingplassen var kanskje ennå finere enn 

den forrige, nede ved sjøkanten mot Adriaterha-

vet og det asurblåe vannet. Både luft og sjøtempe-

raturen fristet til mye bading i den svale sjøbri-

sen, mens minigolf var et alternativt tidsfordriv 

noen kvelder. 

Etter ti, elleve dager var vi nøyd av sol og 

sommer for denne gang og snuten ble rettet nord-

over igjen. Ruten vi valgte var å kjøre utenom mo-

torveier og de største byene. Første mål var ved 

Klagenfurt i Østerrike. Kom dit lørdags kveld og 

fant en fin plass ved innsjøen Wørtersee. Søndag 

besøkte vi sentrum av byen som blant annet var 

hovedsetet til den østeriske keiserinne Maria Te-

resia, som var en av Europas mektigste herskere i 

sin tid, i midten av 1700 århundret. Nå var hun 

død og det var også byen på den søndagen vi var 

der. 

Neste dag tråklet vi oss gjennom smale, men 

gode veier, over de Østeriske alper, inn i små 

fjellandsbyer og gjennom et utall av tunneler, i et 

landskap som var mye likt vårt i Norge, «nesten» 

like vakkert. Målet var Zell am See, et attraktivt 

lite vintersportssted, men også et fint sted å besø-

ke på sommeren, med for eksempel en tur med 

svevebane til de høye fjellene rundt byen. På den 

tiden av året vi var der, er det et yndet sted for 

rike arabere, som spenner sine oljepenger i de 

dyre kle og juvelbutikkene. Vi har vel aldri sett så 

mange tildekte kvinner i sine nikab, spradene 

rundt med eksklusive smykker og vesker, mens 
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deres mannlige gemaler var «sysselsatt» i det sto-

re kasinoet, rett ved det berømte Grand Hotell.  

Ute på Zeller See kan en hver dag været tilla-

ter det, se et fantastisk vannorgel i tonene fra be-

rømte wienervalser. 

Via de kronglete lokale veiene i nord-

Østerrike og sør i Tyskland ble neste stopp et lite 

sted kalt Rodingen litt nord for Regensburg i 

Tyskland. Vi fant en idyllisk campingplass i vann-

kanten ved Neubauer See. Der møtte vi den hete-

bølgen som på den tiden lå over Europa. I vannet 

var temperaturen omtrent lik som i luften, flere og 

tretti grader. Den kvelden badet jeg mange gang-

er ikke bare for varmen, men også for å slippe 

unna de millioner av døgnfluer som kom opp fra 

bakken og svermet rundt de svette kroppene 

våre. 

Neste etappe var Barleber See, vest for Mag-

deburg. Temperaturen ble her mer normal for oss 

nordboere, men selv om vi hadde air-condition i 

bilene kunne det til tider bli litt for hett enkelte 

steder. 

På fjorårets reise var vi innom et sted kalt Hei-

ligenhafen, like ved fergestedet Puttgarden. Der 

opplevde vi å få servert den beste «Fish-and» Er-

ling noen gang har smakt, så det trakk jo oss dit 

også dette året. Sist vi var der opplevde vi å drop-

pe midt inn i en såkalt «Gin-festival». En årlig fes-

tival hvor flere titalls gin produsenter presenterer 

sine varer, selvfølgelig med gratis prøvesmaking. 

Det passet jo svært godt for oss tørste sunnmø-

ringer. 

Heiligenhafen, er en liten fiskelandsby som 

har utviklet seg til et attraktivt feriested, med 

spennende butikker og restauranter og lange fine 

badestrender. Et sted vi trykt kan anbefale. 

Neste mål var Hirtshals, for deretter fergen 

hjem til Norge. Mens Wenke og Erling dro direk-

te til Hirtshals, dro Helen og jeg til Sæby, på and-

re siden av Danmark, for å møte Danmark-

elskende bror Jon Nesdal og fru Eli. De har feriert 

der i mange år og har funnet seg en drømmeplass 

ved sjøen og ligger sted-fast der med sin bobil. 

Med hurtigfergen til Larvik var denne ferien 

over, en ferie som på alle områder var vellykket. 

Et særdeles hyggelig reisefølge, hvor bror Erling 

overasket med mange kulinariske kunstner, på 

etter måten et enkelt bobilkjøkken. 

Bortsett fra kjøreturen mellom Rostock og Ber-

lin, lyktes vi med fint vær hele tiden.  

Bobil-ferie kan vi trygt anbefale på det ster-

keste. 

 Årets tur går mot nord og Lofoten. Vi gler oss. 
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Den 15. februar ble det arrangert årsfest i de fine selskapslo-

kalene i Keiser Wilhelms gate 25. 

Festkomiteen, som bestod av brr. Håkon Jarle 

(leder), Johan, Sverre Håkon, Kjell Arne, Jan Roar og 

Erling H., hadde gjort et strålende forarbeid. De 46 

gjestene ble tatt imot på den hjerteligste måte med en 

smakfull velkomstdrink i kaffesalongen. Mange av 

brødrene hadde tatt med seg sine koner som selvfølge-

lig satte sitt gode preg på festlighetene. 

Etter litt venting ble vi så invitert inn i den store 

krystallsalen der bordene var stivpyntet etter alle kuns-

Årsfest i Vesterveg 
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tens regler med blomster og 

fargerike servietter. Damene, 

Tove Dolmen, Solveig Hoseth 

og Wenche Helseth hadde lagt 

all sin ære i at gjestene skulle 

ha de herligste bord å sitte ved. 

Her manglet ingenting, og 

sprudlevann og annen god drik-

ke var å få kjøpe i baren. Et 

stort bord dekket med tolv for-

skjellige tapasretter som hadde 

blitt forberedt av kokkelinja på 

Borgund videregående skole, 

stod klart og fristet oss. Her var 

det mye godt å velge mellom, 

og folk var ikke tunge å be da 

viseverten kunne si værsågod. 

Etterpå ble det servert kaffe 

og iskake til dessert. 

Etter middagen ble det un-

derholdning. To trubadurer, 

Erik James Anderson og Stein 

Even Holstad, med sine kasse-

gitarer, sang og spilte noen 

kjente og kjære sanger. Flere 

måtte komme fram til podiet å 

delta som musikere og sangere. 

Disse fikk utlevert rytmeinstru-

menter som de trakterte på en 

overbevisende måte sammen 

med musikerne. Aktiviteten 

vekte så mye liv og åtgaum fra 

publikum at krystallkronene 

begynte å svinge i takt med den 

musikken. 

Det virket som om alle gjes-

tene på Årsfesten til loge Ves-

terveg hadde fått oppleve en 

trivelig kveld. Visevert Håkon 

Jarle kunne fortelle at arrange-

mentet hadde gått i balanse 

økonomisk, selv om han sikkert 

hadde ønsket at flere hadde 

møtt opp. 

Folk ga tydelig uttrykk for at 

slike arrangement, der damene 

får være med, er positivt og en 

fin måte å bli kjent med hver-

andre. Derfor må det bli Årsfest 

også neste år! 

 

Referent: Alfred Husteli 
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De to jentene som 
er avbildet ved 

baren er: 

 

Inger Elisabeth 

Østraat (datter til 

Sverre Håkon) og 

Maria Tomren 

(venninne) 

De var serve-

ringshjelper og 

barkeepere. 
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Tirsdag 7. januar var det hyg-

gekkveld i Aalesund Odd Fellowkor, 

med innbudte gjester, som muligens 

vil bli medlemmer i koret når de ser 

hvor kjekt vi har det. Dette var i hvert 

fall meningen, da en del nye fjes duk-

ka opp ved rekebordet. Og de trivdes! 

Leder Per Helge Henningsen var glad 

for nye fjes, vi trenger påfyll av nye 

sangere om vi skal fortsette. Og noen 

nye fjes var altså å se. Hjertelig vel-

kommen! 

Siktemålet nå er, to år fram i tid, da 

skal vi til sangfestival i Mo i Rana! 

God stemning og nye fjes i koret 
Stemningen rundt bordet var som 

vanlig god. Det er noe spesielt 

med sangere som møtes i festlig 

lag. Lydnivået kan bli lovlig høyt, 

men latteren og god humring er 

aldri langt borte og da kan det 

meste aksepteres. Ei og anna god 

historie dukker gjerne opp og så 

har vi sangboka, breddfull med 

ålesundsviser, som hyppig benyt-

tes. Og allsang er virkelig allsang 

når hele gjengen stemmer i og 

synger av hjertens lyst.  

Da er det lyd! 

 

Koret bør ha ei besetning 

på mellom 30 og 40 for å 

kunne synge de fleste 

arrangement på en skik-

kelig måte. Så her er det 

bare å melde seg på. 

 

Bildene forteller mer enn 

ord, dette var koselig. 

Øvers troner Per Helge 

med Olav og Arnfinn ved 

sin side. Sikre typer alle 

tre. På venstre side nye 

fjes som vi håper vil bli 

medlem i denne friske 

gjengen. 

 

Det ble antakelig ingen 

reker igjen . . .             

ArNe 
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Aktiviteten ved Poliklinikken på Kreftavde-

linga, Ålesund Sjukehus har også i 2019 vært god 

og velfungerende. Det har vært satt opp vakter 4 

dager pr. uke i 45 uker. Svinn av kopper har gått 

ned, så det tyder på at informasjon om stabling 

har nådd frem. 

Økonomien i Sirius Møre er fremdeles god på 

grunn av gode sponsorer.  

Følgende har vært sponsor i 2019: Spareban-

ken Møre 15.000,-, Ålesund Arbeiderforening 

10.000,-, Gjensidige 8.642,- (bilen), Div. firma 

46.000,-. Tine Meieri holder oss med rømme, 

verdi ca. 3.500,-, Kraemer Maritime har gitt oss 

råstoff.  Takk til Rune Rokstad for god hjelp med 

å skaffe sponsorer. 

Arild Husby har hatt som oppgave å bestille 

og hente råstoff hos Kraemer Maritime, samt sør-

ge for at det er nok til enhver tid. Randi Skårbre-

vik har hentet rømme på meieriet. Asbjørn Rjå-

nes har sørget for kaffi og vaffeljern. Alvhild 

Holst-Dyrnes har vasket og strøket forklærne, 

samt sett til at alt er i orden. 

Når det gjelder pasientbilen har bruken ikke 

svart til forventningene. Dette vil bli tatt opp som 

egen sak på årsmøtet. Arne Nes har sammen 

m e d  R u n e 

Rokstad vært 

styreleders for-

lengede arm når 

det gjelder pasi-

entbilen.  

I mai 2019 ble 

det holdt nytt 

opplæringskurs 

for vaffelsteike-

re. 17 personer 

deltok. 

Det har ikke vært holdt styre eller medlems-

møter i 2019, da leder ikke har funnet grunn til 

det. Det har heller ikke vært fremmet forslag om 

dette. 

Styret vil takke alle søstre og brødre som har 

deltatt i våre aktiviteter i 2019 for god innsats. 

Alle skal vite at vår innsats blir satt pris på både 

av pasienter, pårørende og ansatte. Dette er noe 

vi får tilbakemelding om hver uke.  

Styret ønsker at årsmelding, regnskap og re-

ferat fra årsmøtet blir lest i Logene. 

 

Alvhild Holst-Dyrnes 

Leder Sirius Møre 

 

På ei side i meldingsboka står det er dikt . . 

Årsmelding 2019  
Styret i Sirius Møre har i 2019 bestått av: 

Leder   Alvhild Holst-Dyrnes   Loge nr.  34 Liv 

Nestleder   Arild Husby    Loge nr.  23 Gange Rolv 

Sekretær   Marie Fausa    Loge nr.  44 Venia 

Kasserer   Asbjørn Rjånes    Loge nr. 137 Friaren 

Styremedlem  Rune Rokstad    Loge nr.  69 St. Olav 

Styremedlem  Randi Skårbrevik   Loge nr.   6 St. Veronika 

Kurs i vaffelsteking 
 

Hvis forholda har endret seg 

med hensyn til koronasmitte 

og stenging av Vaffelbua er 

over, er det tenkt å holde  

kurs igjen. Datoen er satt til 

mandag 4. mai kl. 18.00 på 

Kreftsykehuset. 

Om det blir kurs vil bli opp-

lyst om i logene. 
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08.01.1933 Paulsen, Erling     87 

09.01.1955 Hessen, Gunnar Peter   65 

09.01.1963 Oust, Arnt-Erik    57 

19.01.1958 Andreassen, Martin Jens   62 

28.01.1939 Storhaug, Per Elias   81 

29.01.1939 Larsen, Arvid Hjalmar   81 

30.01.1974 Erikstad, Tommy    46 

30.01.1953 Voldsund, Jan Mindor   67 

04.02.1926 Gulliksen, Johan Weiberg   94 

05.02.1946 Aass, Olav Hilmar   74 

10.02.1953 Harsvik, Kjell Bjarne   67 

13.02.1946 Eliassen, Ola    74 

21.02.1941 Selbervik, Pål   79 

22.02.1947 Nesdal, Jon Gunnar   73 

25.02.1951 Vassbotn, Gunnar Trygve   69 

15.03.1954 Løkvik, Odd Henry  66 

16.03.1958 Rogne, Knut    62 

17.03.1958 Fugelsø, Olaf   62 

25.03.1960 Dolmen, Johan    60 

01.04.1946 Holen, Roe Mathias   74 

01.04.1936 Hoset, Arnfinn    84 

05.04.1943 Stadsnes, Erling    77 

06.04.1947 Aasen, Arne Rolf    73 

07.04.1935 Olsbø, Sindre Johan  85 

09.04.1963 Henningsen, Sindre   57 

14.04.1945 Ramstad, Magnor    75 

20.04.1963 Østraat, Håkon Jarle  57 

21.04.1944 Nybø, Ole Arne   76 

22.04.1950 Husteli, Alfred    70 

27.04.1953 Hodder, Olav Behrentz   67 

30.04.1945 Sæter, Sigbjørn Harald   75 

06.05.1949 Stenseth, Hugo    71 

11.05.1950 Rishaug, Ingvar    70 

22.05.1943 Hurlen, Robert Jan   77 

23.05.1930 Omenås, Ingvar   90 

01.06.1922 Istad, Einar    98 

04.06.1970 Bigseth, Tore    50 

17.06.1933 Helland, Svein Håkon   87 

20.06.1931 Magnussen, Thor Idar   89 

20.06.1961 Østraat, Sverre Haakon  59 

21.06.1927 Vadseth, Hans Peder   93 

22.06.1933 Homlong, Are    87 

22.06.1953 Sunde, Lidvar    67 

23.06.1942 Dybvik, Jogeir    78 

23.06.1937 Fiskerstrand, Nils   83 

26.06.1935 Hoel, Asbjørn   85 

29.06.1938 Vadseth, Per Sverre   82 

30.06.1942 Olsen-Husø, Arne   78 

01.07.1941 Vassbotn, Olav    79 

02.07.1938 Nes, Arne    82 

02.07.1952 Vedvik, Arvid    68 

05.07.1935 Hole, Kjell Odd    85 

09.07.1951 Kristiansen, Jarle    69 

15.07.1968 Remme, Kjell Arne   52 

18.07.1962 Torset, Jon Arne    58 

20.07.1947 Haaseth, Helge Stavik   73 

02.08.1983 Havnegjerde, Bendik Valseth  37 

05.08.1949 Skrondal, Ola    71 

06.08.1942 Jørgensen, Hermod  78 

18.08.1941 Holst-Dyrnes, Ingebrigt Ingvar  79 

22.08.1961 Bjørstad, Jan Roar   59 

22.08.1954 Fjærli, Arve Saindre  66 

25.08.1956 Omenås, Yngve   64 

04.09.1959 Rasmussen, Steinar   61 

10.09.1950 Hasåsmyr, Harald   70 

12.09.1957 Mjelva, Steinar    63 

12.09.1938 Sletfjerding, Per Magnus   82 

13.09.1952 Tenfjord, Svein Rune   68 

16.09.1948 Brevik, Arvid Birger   72 

25.09.1947 Rødseth, Jarle Normann  73 

08.10.1951 Alnes, Svein Inge    69 

13.10.1937 Grimstad, Johan Peter   83 

17.10.1937 Hagen, Arne Kjell   83 

23.10.1953 Alnes, Ove Laurits   67 

07.11.1950 Helseth, Erling    70 

12.11.1936 Salen, Rolf    84 

19.11.1947 Drønnen, Rolf Oskar  73 

26.11.1946 Karlsen, Odd Dagfinn   74 

30.11.1948 Moa, Webjørn   72 

12.12.1946 Eriksen, Knut Berge   74 

30.12.1951 Flatvad, Endre    69 

  

 

 

Vi gratulerer og jubilerer i 2020 

God Påske 
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Dolmen & Sønner AS 

70 12 99 87 

Johan Dolmen 

 

J. Weiberg Gulliksen AS 

70 11 85 00 

Johan Weiberg Gulliksen 

 

KIS Nord AS 

70 17 60 10 

Jan Roar Bjørstad 

 

Munck Cranes AS 

915 99 605 

Ola Skrondal 

 

Østraat Transport AS 

926 17 023 

Sverre-Håkon Østraat 

 

Byggmester’n Møre AS 

918 00 234 

Gunnar Vassbotn 

 

LISU Consult AS 

994 61 020 

Lidvar Sunde 

 

NorEngros  

Ødegaard Engros AS 

952 03 103 

Tore Bigseth 

 

Recover Nordic AS  
913 88 827 

Olaf Fugelsø 

 

Ferda Ålesund As 

400 30 533 

Jon Arne Torseth 

 

 

Jons Kontor 

70124015 

 

 

 

Vi har ledig plass til flere 

annonsører!  

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! 

Men vi har kanskje flere i våre rekker som har en stilling i sitt firma, som 

kan være villige til å la seg åpenbare på denne siden? Tenk over det og gi en 

positiv melding til br. Skattmester som vil ta innspillet videre.  

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Br. Arne Nes 

 

Soga-redaksjonen: 

Arne Nes, redaktør og sideproduksjon.  Alfred Husteli, reporter og fotograf,  

Arve Sindre Fjærli, foto 

Trykk og ferdiggjøring, Jons Kontor 
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Kjære lesere 

Det ble ikke noe påskemøte i år og heller ikke 

andre møter etter at koronasmitten hadde inntatt 

ikke bare Norge, men en hel verden. 

Det er vanskelige tider. Jeg tenker på Logen, 

slik den har vært så lenge jeg har vært med, vil 

den noen gang bli som før? 

Vi har lært oss til å håndhilse på hverandre, gi 

en klem om en føler for det og føle at vi er et fel-

lesskap som har sterke røtter. 

Slik er det ikke lenger. To meters avstand gir 

ikke akkurat følelsen av nærhet og kameratskap. 

Men er det det viktigste?  

Det kommer nok en dag da samfunnet igjen 

ramler på plass og finner igjen seg selv. I øye-

blikket ser det vanskelig ut, men historien fortel-

ler om tidligere kriser som også har ”gått over”, 

og håpet er at også koronasmitten blir bekjem-

pet når man har funnet en vaksine mot den. 

Men slikt vil ta tid. Selv om en hel verdens 

beste spesialister vil arbeide sammen om å 

knekke smitten så må slikt ta tid. Og vi har ikke 

annet å gjøre enn å holde avstand, vaske oss 

skikkelig på hendene og ellers opptre med for-

nuft.  

Påske-Soga er likevel på plass. Den skulle 

deles ut på påskemøtet, men siden det ikke blir 

noe påskemøte denne gangen, så går Soga ut på 

nettet, slik at alle brødre med nett-tilgang kan få 

lese Soga i påsken. Br. Herold vil også legge den 

ut på hjemmesida slik at den blir arkivert og kan 

hentes frem når som helst. Vi har en god Herold 

som tar sin oppgave alvorlig. 

Om vi skal trykke denne Soga så må det skje 

over påske. Det kan jo hende at noen brødre vil 

ha den i papir, som vanlig. Vi får se på det når 

ting kommer skikkelig i gang igjen. 

Det vi kan se er i ferd med å skje, er at folk 

som tidligere ikke hadde noe særlig forhold til 

datamaskiner, nå sitter med nettbrettet ansikt-til-

ansikt med barn og barnebarn! Det er nytt og 

kanskje en hyggelig konsekvens av at en ikke 

kan besøke hverandre fysisk. Det kan komme 

mye godt ut av å kjede seg! Denne form for kom-

munikasjon er blitt mulig ved at Internet etter 

hvert har blitt vanlig i de fleste hjem. Barna får 

undervisning både fra barnehage og skole og 

lærerne har hjemmekontor og kan kommunisere 

med elevene direkte. Ja, også videregående sko-

ler og høyere utdannelse foregår nå på samme 

måten. 

Næringslivet har benyttet slik kommunikasjon 

i flere år, men nå er altså alle blitt med. 

Jeg tenker på mitt første møte med den digita-

le verden, med modem på 300 baud og telefon. 

Du verden, ting går fremover! 

På ei grafisk messe i København for mer enn 

40 år siden, fikk vi se en fremtidsfilm som fortalte 

om hvilken utvikling en så for seg i en digital ver-

den. To journalister kjørte bil, så ringte telefonen 

og redaktøren fortalte at de måtte kjøre nordover 

for å dekke tragedien i et jordskjelv. De fikk 

sendt over kart og oppmerket veivalg og dette 

ble printet ut på en printer i bilen!  

Vi ristet på hodet. Telefon uten ledning og en 

printer som kunne printe ut et kart! 

Det gikk ikke mange årene, så var det ikke 

lenger noen som var overrasket og ristet på ho-

det, dette var dagligdags. 

I dag vet vi at utviklingen er kommet enda 

lenger, hva som vil skje videre er det vel de fær-

reste som vet. 

Fra stuevinduet ser jeg at flere småbåter er 

ute, i går talte jeg over 50 båter og det fiskes 

borgundfjording. Jeg minnes tidligere redak-

sjonssekretær i Sunnmørsposten, ”Tonna” Iver-

sen brukte uttrykket en ”veritabel” borgundfjor-

ding når det var over en viss størelse. Jeg ser på 

Facebook at flere har fått mye fisk og de tar bilde 

av fangsten som er blitt til hauger med nystekte 

fiskekaker! En fin måte å nytte dager med isola-

sjon fra en omverden som herjes av smitte. Hold 

avstand! 

I dag kom også en mail fra Storlogen som 

oppfordret br. Sekretær til å sende ut ei navne-

liste med telefonnumre så  en lett kan finne fram 

til brødre og søstre som trenger en telefon eller 

et livstegn i ei vanskelig tid. Tiltredes på det ster-

keste. 

Ta vare på hverandre så sees vi til våren når 

forbud mot møter er opp-

hevet og alt forhåpentlig 

er i god gammel gjenge. 

God påske! 

 

Hilsen Br. Redaqteur 

Arne Nes 



 

40  

Ennå er vinteren her, men om litt tar sommeren over. . . 


