
Ukebrev uke 44 og 45. Referat fra møter 
29.10. og 3.11. 2015. 
 
Referat fra møte 29. 10.15. 
 
Dette var årets fårikålaften på Berger gård. Vi gledet oss over et oppmøte på over 30 
medlemmer og gjester, og et velsmakende måltid. Stor takk til festkomiteen! 
 

Referat fra møte 3.11.15. 
 
Kveldens hovedsak var Bjørge Aass sitt egoforedrag. 
Som seg hør og bør startet han med barndommen i ”indre enfold”, eller indre Østfold, 
som det heter offisielt. Bjørge er 1967-modell, oppvokst på Mysen og i Ørje, der 
foreldrene drev Finastasjon. Der jobbet vesle Bjørge fra han var 10 og tjente 50 kr uka. 
Lønna må nok ha økt noe fram til han var 19, for da kjøpte han hus! 
 
Når det gjelder utdanning og karriere, framhevet Bjørge at han tre bein å stå på. Han er 
diakon, utdannet på Menighetssøsterhjemmet i Oslo (og er altså ”menighetsbror”),  og 
ble vigslet til diakon av biskop Odd Bondevik  i 2002. Dessuten har han en utdanning i 
offentlig administrasjon og ledelse fra Volda, for å bli kirkeverge, og han har 
økonomiutdanning, og driver eget regnskapsfirma. 
 
I 2004 var han diakon i Gruben i Mo i Rana, og der traff han sin nåværende prestekone, 
Benedicte.. Prosessen fram til ekteskapsinngåelsen gikk fort, med forlovelse på 
nyttårsaften 2004 og giftemål 17.9.05. Grunnen til hastverket var ifølge Bjørge utstrakt 
dyneløftervirksomhet i menigheten! 
 
Etter noen forsøkt ble det slått fast at paret ikke kunne få barn på naturlig måte, så de 
bestemte seg for å starte en adopsjonsprosess. Men så, etter noen år, kom lille Tobias 
likevel, på ”gamlemåten”, og nå er hans lillesøster bare uker unna. Så naturen er 
mangfoldig! 
 
Av fritidsaktiviteter framhevet Bjørge hytta på Bjørkelangen, midt mellom foreldrene. 
Dessuten liker han utfordringer, som å kjøre over lange avstander på kort tid i en Volvo 
244, samt rafting i Sjoa , i Kroatia og på Island (stor forskjell i dramatikken på de to 
landene!). 
 
Ellers er Bjørges livsmotto ”du duger!” Det viktige er ikke hva du gjør, men hvem du er. 
Grunnet et mildt snev av CP har han jobbet mye med selvbildet, og holder foredrag om 
dette for barn og unge. Som han sier, er det viktigste nå å gjøre det han gjør nå, med 
hjem og barn, selv om han har utdanning og altså disse tre beina å stå på. 
 
Bjørge avsluttet sin humørfylte presentasjon med å understreke at ringen for hans del 
ble sluttet da han kom til Sande for to år siden. Han tippoldefar var i sin tid nemlig 
stallmester på Berger gård, og han har også andre røtter i bygda.  
 



Et egoforedrag til etterfølgelse, lun humor og alvor hånd i hånd. Nå kjenner vi Bjørge 
bedre! 
 
 
 
 


