
 

Følgende brødre har hatt -  eller vil ha -  bursdag i nærmeste framtid, 

og vi gratulerer! 

 

Harald Wammer-Pettersen 11.mai 71 år 

Birger M. Lykke 19.mai 74 år 

Kristian Rokseth 20.mai 68 år 

Thor Olsen 25.mai 45 år 

Kjell Trygve Løfors 27.mai 69 år 

Kjell Olav Dybvik 30.mai 46 år 

Knut Schjetne 06.juni 44 år 

Tommy Marvin Sletvold 14.juni 53 år 

Øyvind  Hulsund 26. juni 38 år 

Inge Morten Ustad 29.juni 70 år 

John Andreas Messell 03.juli 66 år 

Børge Hartweg Haugen 06.juli 35 år 

Arve Smaavik 11.juli 75 år 

Rolf Selvli 15.juli 65 år 

Andor Mikkelhaug 18.juli 45 år 

Torbjørn Holm 21.juli 62 år 

Gunnar Lien 24.juli 76 år 

Eidar Iversen 14.aug 78 år 

Bjørn Tilseth 20.aug 74 år 

Stig Arne  Øverby 23.aug 50 år 
  

        

       

  Slik starter vi høsten 2013 

28.08    Arb.møte med foredrag 

11.09    - +   

25.09    Informasjonsmøte m. foredrag 

09.10     Sosialaften  

 

 

 17. mai . Enda en gang fikk vår orden sjansen 

til å realisere den idéen Distriktsdeputert Stor 

Sire Kjell Kruse arbeidet for i mange år: At vår 

orden skal gå under egen fane i borgertoget 

17.mai. Den flotte fanen ble ferdig i 1997, og i 

alle senere år har Odd Fellows og 

Rebekkasøstre gått under fanen vår – slik også i 

år. Oppslutningen har vært varierende, og i år 

var det ekstra god plass I vår loge så jeg bare 

Overmester, Undermester og Storrepresentant -

MANGE flere kunne ha fått plass! Jeg har 

bestemt meg: Jeg stiller i 2015!    Hilsen Tilskuer 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                              

 

                                                                               

 

Undermester har ordet –  
Kjære brødre! Da har vi snart lagt enda et logeår bak oss, og sommeren står for døren. 

Loge Nidaros har de senere år dessverre, som flere andre loger, slitt med rekruttering. Men 

vår nemd for logens Styrkelse og Ekspansjon har jobbet iherdig og vi fikk en innvielse i 

vår. Spesielt må vi rette en stor takk til vår Storrepresentant Harald Storli for all den tid og 

arbeide han har lagt ned med å kontakte potensielle nye brødre både pr. telefon og i brevs 

form. Også en takk til alle dere brødre som har sett rundt i deres krets og kommet med 

navn på personer vi kan kontakte. Vi vet allerede at vi får en innvielse til høsten, så fortsett 

å komme med kandidater – dette lover godt for logen vår! 

Sommeren står som sagt for døren. For de fleste av oss betyr det ferietid. Vi ser frem til 

gode dager, hvor vi kan slappe av, bytte ut hverdagslivet med helt andre gjøremål, eller 

kose oss sammen med venner og familie. Nyt disse dagene brødre og lad batteriene. 

 Med et dikt av Knut Ferdinand Dahl ønsker jeg alle brødrene og Embedskollegiet en 

riktig god sommer og vel møtt til høsten! 

Velkommen juni 
Du fagreste måned året har 

alt våkner med «jettesprang» 

vær hilset med all 

din sommerklang. 

Vi kan ikke annet 

vi blir betatt- 

det er i juni at 

livet for alvor igjen tar fatt! 

 

Knut Schjetne - Undermester 

 

 

Torsdag den13. mars hadde vi en klubbaften med god stemning i logen. Etter et kort 

arbeidsmøte serverte bror Undermester et velsmakende brodermåltid før vi samlet oss i 

salongen til sosialt samvær. Til kveldens lotteri var det ikke kommet inn riktig så mange 

gevinster som vanlig – (vanskelig å holde oversikten på grunn av endringer i 

terminlista??), men kvelden ga likevel et godt resultat: 5000 kroner som settes på 

broderfondet til senere bruk. Det kommer jo stadig søknader om støtte til gode formål. 

 

 

Nidarosa 
Loge 109 Nidaros 

Nr. 2—2014 
 



 

25 års Veteranjuvel.       
Torsdag den 22. mai fikk bror Kenneth 

 

Jensen tildelt sin 25års veteranjuvel. 

Seremonien ble stilfullt gjennomført av 

Storrepresentant Harald Storli. Etter 

seremonien gikk brødrene til bords og 

nøt kokens utsøkte mat. Første 

høvedsmann i Leir nr. 6 Trøndelag, 

Torstein Heggvold, gratulerte logen med 

en ny 25årsveteran og overrakte 

jubilanten en tradisjonell flaske foredlet 

druesaft av merket Patriark. Jubilantens 

fadder, Wilfred Nebelung, var som seg 

hør og bør til stede og holdt en tale ved 

brodermåltidet 

Dagens jubilant, Kenneth Jensen t.v. 
og hans fadder, EKS.OM Wilfred 
Nebelung 

hvor han mintes en del episoder opp gjennom de over 50 år de har vært venner. 

Av alle steder ble jubilanten forespurt om å bli en Odd Fellow i skitrekket på 

oppdal!I sin tale knyttet bror Wilfred noen gode ord til ettertanke om det å være 

et godt menneske – å være en god Odd Fellow – og avslutningsvis sa Bror 

Wilfred at han allerede nå ser fram mot 40årsveterantildelingen. Kvelden ble 

som vanlig avsluttet med hyggelig samvær i salongen hvor det var god 

stemning. 
 

 

 Torsdag 24. april fikk vi en ny 

bror i vår Loge! Jan Leistad, en 

venn av EKS OM Rolf Henriksen 

brukte ikke lang tid på å 

bestemme seg da han ble spurt om 

han kunne tenke seg å bli med i 

Odd Fellow. Det er mange som 

har sett fram til at vi skulle få en 

innvielse igjen, og torsdag 24. 

april skjedde det altså. Vår CM 

ledet innvielsen med en 

imponerende sikkerhet.  Etter 

velsmakende brodermåltid og 

uttrykk for at de var glade for at 

trykk i setningen: Vær oss 

velkommen, Bror! 

 
              høytideligheten i logesalen fulgte et  

  senere sosialt samvær i salongen. Mange ga                           

vi igjen har fått en ny bror, og det var ekstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Den Kongelige Purpurgrad til to av våre brødre 

 

På møte i Leir nr. 6 

Trønelag mandag den 5. 

mai ble DKP tildelt to av 

våre medlemmer, CM 

Børge Hartweg Haugen 

t.v. og sekretær Thor 

Olsen t.h. Seremonien ble 

stilfullt gjennomført av 

alle aktører. Når man 

overværer denne 

seremonien og tenker på 

innholdet i det som blir 

framført, ser man at dette 

er en oppsummering av 
 

Fra v. Børge Hartweg Haugen og Thor Olsen 

mye fra ulike nivå i vår orden. Lett tilgjengelig er dette slett ikke, så det krever 

en god del ettertanke for å få det med seg, men en smule tankevirksomhet er 

absolutt ikke noen ulempe for noen av oss, snarere tvert imot! 

 

 

Logens styrkelse og ekspansjon? Som omtalt flere steder i dette nummer av 

Nidarosa så har vi endelig kommet ut av den litt «triste» tiden uten innvielser og 

følgelig med stadig færre gradpasseringer. Mange brødre bidro med tips om 

venner eller kolleger som de mente kunne være egnet som Odd Fellows, og det 

førte altså fram. Vi i logens nemnd for styrkelse og ekspansjon har fortsatt mange 

navn på blokka, og når det nærmer seg høstens informasjonsmøte, vil vi skrive 

brev og følge oppmed telefoner til disse. Det betyr imidlertid ikke at du, Bror, bare 

kan lene deg tilbake og tenke at da er det «noen» som tar seg av logens styrkelse 

og ekspansjon. Som vi ofte sier: Det er VI, du og jeg, som er logen, og det er vi 

som skal gjøre en innsats for logens styrkelse og ekspansjon, både når det gjelder 

tilgang på nye brødre, oppfølging av de som allerede er våre brødre og komme 

med bidrag som kan gjøre møtene bedre og mer interessante, slik at vi alltid kan ta 

med oss noe fra en logekveld, noe vi kan vokse av og på. Da vi for en tid siden 

hadde en «åpen diskusjon» i logesalen om hvordan forbedre våre møter, kom det 

mange gode forslag og idéer, men til nå har det ikke kommet så mange gode 

oppfølginger av dette til Embedskollegiet. Når vi nå tar en sommerpause i 

logearbeidet, må vi ikke glemme dette viktige ansvaret hver og en av oss har. I 

slutten av august starter vi opp igjen, og har du gode idéer om ett eller annet som 

kan berike et arbeidsmøte, så ikke sitt med dem, men kom til noen i 

Embedskollegiet med dem! Heldigvis vet vi allerede at vi får minst en innvielse til 

høsten, men vi ønsker oss flere!               For Nevnd for S&E Harald Storli 

 

I motsetning til mye annet forgjengelig rundt oss er det verdt å investere i 
venner. Fordi de ikke taper seg i verdi. Tvert imot. De koster bare 
tilstedeværelse. Husk at du også skal være tilstede for dem rundt deg! 

 

Livkjolen og logedressen 

kjøpes hos GUNNAR REE A/S, Søndre gt. 21, 

Tlf. 73 52 72 82  -  73 52 99 09 
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