
 

 

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

 

      

Thomas Sandvik 11.aug   40 år 
Eidar Iversen 14.aug 78 år 
Bjørn Tilseth 20.aug 74 år 
Stig Arne Øverby 23.aug 50 år 
Kåre Johan Moen 08.09. 78 år 
Trygve Kringtrø 10.09. 73 år 
Agnar Rundberget 15.09. 82 år 
Harald Olav Storli 27.09. 67 år 
Paul Tore Hulsund 29.09. 64 år 
Pål  Sund 07.10. 60 år 
Bjørn Basmo 10.10. 65 år 
Arne Høybakken 18.10. 73 år 
Harald  Øien 19.10 64 år 
Helge Johny Dyndal 28.10. 63 år 
Helge Sigmund Wannebo 20.11   68 år 
Nils  Moe 21.11 72 år 

 

       - og vi gratulerer! 

       

 

  Slik ser terminlista for høsten 2014 ut framover, men husk det kan bli 

endringer 

 

28.08    Arbeidsmøte med foredrag 

11.09      Gradpassering 

25.09    Informasjonsmøte med foredrag 

09.10     Sosialaften 

23. 10 Arbeidsmøte med foredrag 

01.11 Festloge      Galla 

05.11 Minneloge.                      Arr. Loge nr. 66 Gunnerus 

06.11 Arbeidsmøte med foredrag 

20.11 Innvielse                   Galla 

Søndag 23.11 Førjulskonsert kl. 17.00 

04.12 Julemøte 

29.12 Juletrefest 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

                                                                    
                                                                               

 

Overmester har ordet –  
 

 

 

 

 

                                     

                  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et godt ord for dagen: "Et stort menneske er et sjenerøst menneske. 
Gavmildhet og storhet går hånd i hånd, de er ett og det samme. For å 

gi er å elske, og å elske er menneskets største oppgave og du får lys i 
livet ditt ved å være et lys for andre." 

Nidarosa 
Loge 109 Nidaros 

Nr. 3—2014 
 

Kjære alle brødre! 

Etter at vi har hatt en kjempefin sommer, er nå høsten kommet. Det sier kalenderen i alle 

fall, men godværet har ikke forlatt oss ennå. Vi har startet høstterminen, og skal ikke dvele 

ved vårterminen, men noen ord må med. Takket være vår Nevnd for Styrkelse og 

Ekspansjon fikk vi en innvielse i vårterminen, noe som var veldig gledelig, for da vet vi at 

det vil komme gradpasseringer for vår nye bror utover høsten og i vårterminen 2015. I 

høst får vi enda en innvielse, og det ser vi også fram til. Det kan virke som om vi er inne i 

en god utvikling. Møtene frem til jul byr på gradpassering, arbeidsmøter, sosialaften og 

informasjonsmøte. Og, kjære brødre: logen trenger fortsatt nye brødre, så hvis du kjenner 

noen som du tror kan passe, så ta dem med på informasjonsmøtet den 25.9. Vi skal 

selvsagt også ha en festloge med en markering av vårt 30årsjubileum i høst. Det blir ingen 

storstilt markering slik som vi hadde på 25årsjubileet, men vi lover at det vil bli en stilig 

og fin fest, så sett av datoen den 1. november! Husk at det er mulig å ta med venner og 

bekjente. Kanskje noen som KAN bli en fremtidig bror eller andre. Embedskollegiet 

arbeider for at logemøtene skal ha et innhold som gir noe tilbake til brødrene, men jeg er 

sikker på at det er brødre som har tanker og idéer som kan gjøre logemøtene enda bedre, 

så kom med forslag! Av erfaring vet vi at noen brødre på denne tiden reiser til Syden for å 

forlenge sommeren, og dette unner vi dem selvsagt, selv om vi gjerne skulle ha hatt dem 

på møtene. Overmester og embedskollegiet ønsker alle en trivelig høsttermin og 

oppfordrer dere til å møte så ofte dere kan. Det er ekstra hyggelig å treffes på en logekveld 

når vi er mange! Bruk gjerne den lista med forslag til «kjørelag» som logens Nevnd for 

Styrkelse og Ekspansjon sendte ut og se om flere kan kjøre sammen. 

 

Med broderlig hilsen i vennskap, kjærlighet og sannhet, 

Terje Berg, Overmester. 

 



Sommerhilsen fra vårt SOS Barnebyen  i El Salvador.                                    

Også i år har vi fått brev med informasjon om hvordan det står til med vårt 

fadderbarn Sergio Benjamin i San Vincente i El Salvador, og her kommer et 

utdrag av brevet: 

Sergio Benjamin går på den samme skolen som i fjor og gjør det fortsatt bra 

på skolen, selv om han må ta om igjen noen fag fra i fjor. 

Gjennomsnittskarakteren hans er 7 på en skala fra 1 til 10 hvor 10 er best. 

Han går i en klasse med 36 medelever så det er sikkert en utfordring å være 

lærer der. I fritiden spiller han fotball, driver med barneteater og går på 

svømmetrening. Han er en konkurransegutt og liker å konkurrere med 

kameratene i mange spill og leker. Fotball er favorittsporten hans. Han 

spiller på skolelaget i fotball, og han er en ivrig Barcelona-fan; ikke helt ulik 

unger her i landet altså! I SOS-familien er det slik som det bør være i alle 

familier: alle må hjelpe til i huset med praktiske oppgaver, alt etter alder og 

evne. Vanligvis er dette greit for Sergio, men når han må gjøre rent i 

kjøleskapet, og mor passer på at han gjør jobben skikkelig så det blir helt 

rent, blir han sur. – Som andre unger der også! En gang snoket han på 

kjøkkenet og fant noen godsaker som «mor» i huset hadde gjemt unna til en 

spesiell anledning. Godsakene tok han med på rommet sitt og spiste opp alt 

sammen med noen av sine SOS-søsken. Da ble han ikke populær hos mor! 

Men i det store og hele er han en grei og tålmodig gutt, selv om han av og til 

kan servere en hvit løgn og prøver å lure seg unna oppgaver han har fått. 

Han går godt sammen med venner og SOS-søskenene, slåss ikke og blir ikke 

sur når han blir ertet av dem. I diskusjoner – kanskje krangler? – forsvarer 

han sine standpunkter uten å rakke ned på andre.  Han har ganske god 

kontakt med sin biologiske familie, særlig mor, og en av de lykkeligste 

øyeblikk i Sergios liv var da han for første gang fikk besøke sin biologiske 

mor. Hun er en heltinne for ham, og han gleder seg til hver gang hun skal 

besøke ham i SOS-byen. Som alle unger har han ei ønskeliste. På denne lista 

står det blant annet en sykkel, et Nintendospill og en lekebil som spiller 

musikk mens den kjører. Han håper at han etter hvert kan få oppfylt noen av 

ønskene sine. 

Administrasjonen i SOS barnebyen takker oss for støtten vi gir til Sergio 

Benjamin, og håper at vi fortsatt vil støtte ham slik at han kan få gode år 

framover i SOS-byen i San Vincente. 

 

 

Nominasjonsnevnda begynner nå sitt arbeid! 
 Nevnda ble konstituert etter valget i fjor høst, med EKS.OM Paul Hulsund som leder, 
men det er først nå i høst at medlemmene begynner å se seg om i brødreflokken hvem 
som kan egne seg til ulike verv og oppgaver i perioden 2015 til 2017. Det er mange 
hensyn å ta når et godt embedskollegium skal settes sammen, så nevnda har slett ingen 
enkel oppgave foran seg. Som vanlig er det flere ting å huske på i denne forbindelse, 
men aller viktigst er det at dere som blir spurt om dere vil ta på dere en oppgave, legger 
godviljen til! Vi trenger JA-mennesker i vår loge, og vi er ikke flere enn at alle må ta i et 
tak. Husk også at om du blir spurt så er det en informasjon bare til deg! Av ulike 
grunner kan det bli nødvendig å gjøre forandringer i kabalen underveis, og da er det 
uheldig at det er spredt opplysninger som kanskje blir totalt forandret. Det er faktisk 
bare en ting som er sikkert, og det er at fungerende Overmester, Terje Berg, vil bli vår 
neste fungerende Eks OM. 

 

Kontingentinngangen for høsten er ikke helt slik den burde ha vært – i følge vår 
skattmester Kjell Erik Schjelvaag: Pr. dato er det omtrent 25 brødre som ikke har betalt 
kontingentene for andre halvår. To brødre har betalt, men ikke skrevet på hvem som er 
betaler, så da får skattmester mye ekstraarbeid og detektivvirksomhet for å finne ut 
hvem dette er. Vi får håpe at det ikke fører til at uskyldige får purring på ubetalt 
kontingent! Fra sin fortid i Skatteetaten er jo bror Skattmester vant til å finne hvor 
pengene er kommet fra, så vi får tro at dette går bra. «I verste fall får jeg vel sette en 
spesialrevisor på saken», legger han humoristisk til. 

 

Betalingsterminalen er på plass! Det har vært snakket om denne saken i flere år, men 
nå har logene i distriktet endelig blitt enige og løsningen er kommet. Endelig! sier de av 
oss som gjentatte ganger har opplevd at vi kommer til logemøter uten kontanter og har 
måttet låne penger av velvillige brødre til brodemåltid og andre ting. Nå blir det altså 
enklere, men fortsatt må vi huske på kontanter på de møtene vi har loddsalg, for 
loddselgerne tar ikke kort! 

 

Ord til ettertanke. 
 En gammel indianer satt og snakket med sitt barnebarn. Bestefaren sa: «I alle 
mennesker bor det to ulver som sloss. Den ene er ond. Det representerer sinne, frykt 
misunnelse, sjalusi, grådighet, arroganse, løgn og egoisme. – Den andre ulven er god. 
Det er glede, fred kjærlighet, håp, tro, ydmykhet, velvilje, empati, sannhet og tillit. 
«Hvilken ulv vinner, da, bestefar?» spurte barnet.- «Den du mater!» svarte bestefaren. 
 

 

 

 
Livkjolen og logedressen 

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

Tlf. 73 52 72 82  -  73 52 99 09 

 


