
 

    Rolf Henriksen 03.des 73 

Finn Børmark 03.des 75 

Arnfinn Eddy Jørgensen 10.des 65 

Arnold Godhavn 12.des 77 

Egil Jostein Ramberg 15.des 74 

Jan Schjølberg 16.des 75 

Wilfred Nebelung 29.des 74 

Morten Erling Eklo 05.jan 63 

Tor Eivind Johansen  10.jan 55 

Jøran Hilmar Burø   13.jan 43 

Arnold Gunnar Nilsen 14.jan 74 

Thor Arild Skaset 24.jan 55 

Tor Morten Sletvold 28.jan 58 
 

år 
år 
år 
år 
år 
år 
år 
år 
år 
år 
år 
år 
år 
år 
år 
år 
år 
 

     

Vi ser at flere av våre brødre har hatt – eller kommer til å ha runde dager nå i  

høst, og vi gratulerer alle!  

Utpå nyåret kommer enda et par runde jubilanter blant våre brødre. 

 Hvem det er?  

Tja, følg med i neste nummer av Nidarosa, så får du se! 
      

Møteplan for siste del av høstterminen og oppstart vår 2015 

Det KAN bli endringer, så følg med på vår hjemmeside! 

Torsdag  04.12.    kl. 19:00  O  Arb.møte/julemøte 
Søndag 
28.12.: 17:00 

 
Juletrefest i Cicignon – arr 109 Nidaros og Reb.73 Magdalene 

Mandag 29.12.:  17,00   Juletrefest i Cicignon – arr 155 Munkholmen  og Reb.4 Pax 
Onsdag 07.01.:     19.00    O  Nyttårsloge arr. 118 Thyra 

torsd. 15.01.        19.00      =+     
torsd. 29.01.        19.00      Arb.m. regnskap, rapp. Nevnder 
torsd. 12.02.        19.00      0 + Galla 
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Nidarosa 
Loge 109 Nidaros 

Nr. 4—2014 
 
 

 

 

 

              

Vår OM, Terje Berg har ordet:   
Kjære brødre! Etter en fin sommer og høst står nå vinteren for tur - kanskje. 

Vi har hatt en logehøst på det jevne, med litt varierende oppmøte. Når dette 

leses har vi avholdt en festloge med 56 gjester som jeg er sikker på kommer 

til å gå veldig bra. Svært hyggelig er det at det kommer 7 gjester fra vår 

vennskapsloge nr.6 Rune.  

Det er ikke alltid lett å finne på noe interessant på ettermøtene. Nå har Nevd 

for styrkelse og ekspansjon tatt fram den  «stafettpinnen» som vi hadde for 

noen år siden. Det går ut på at en av brødrene forteller om seg og sitt liv på 

et ettermøte. På den måten lærer vi hverandre litt bedre å kjenne. Den første 

som skal fortelle om seg selv er bror Arne Egil Kobberrød som trør til på et 

av de første møtene på nyåret, og dette ser vi frem til. Hvis DU vil komme 

med et innlegg på et ettermøte, er det bare å snakke med en i 

embedskollegiet. Det jobbes også med et bedriftsbesøk på jobben til EKS 

OM Paul Hulsund en kveld utpå nyåret. 

Når det gjelder oppmøtet på møtene våre, så kan vi vel alltids ønske oss 

noen flere, men det viktigste er at hver enkel bror møter så ofte han kan og at 

alle bidrar til at brødrene trives på møtene våre. Der har vi alle et ansvar. 

Etter at det i en ganske lang tid har vært lenge mellom innvielsene, har vi nå 

fått så stor pågang at vi har måttet legge inn en ekstra innvielse over nyttår! 

Til vår innvielse på vårt møte den 20/11 2014 har vi en ny bror som skal inn 

i Odd Fellow. På vårt møte den 12/2 2015 som blir gjort om til innvielse får 

vi 2 brødre, og på vår innvielse den 7/5 2015 ser det ut til at vi får 1 ny bror. 

Dette er en veldig gledelig utvikling for logen vår, og det gir oss mange fine 

opplevelser i årene framover. 

 

Til slutt vil jeg ønske alle en RIKTIG GOD JUL 

Med broderlig hilsen i vennskap, kjærlighet og sannhet, 

Terje Berg 
Overmester    

                                                                  

Livkjolen og dressen kjøpes hos 

GUNNAR REE A/S, Søndre gt. 21, 

7010  TRONDHEIM 

Tlf. 73 52 72 82  -  73 52 99 09 

 
 



 

Syke brødre? Ingen vet når man blir rammet av sykdom – lett eller alvorlig. Når man er syk, 
kan timene og dagene bli lange. Da ville det kanskje ha vært hyggelig å få besøk av en bror 
eller to. Vi Odd Fellows har jo som en av våre «oppgaver» å besøke de syke og det er alltid 
godt å høre meldinger i logen om at syke brødre har fått besøk. Det forutsetter imidlertid at 
noen vet om den syke. Så derfor er det viktig at melding kommer fram, enten til nemnd for 
omsorg eller en annen bror. 
                                          

Fra en bror med lang ”fartstid” i logen har det kommet et kort innlegg: Møt opp på 
Nyttårslogen onsdag den 7. januar Sett av denne kvelden og møt brødre og søstre som 
sammen fremfører Nyttårsritualet! Dette ritualet gir oss en vakker oppsummering av Odd 
Fellow-ordenens grunntanker, en god påminnelse å ta med seg inn i det nye året!             N:N. 

                                                                                                                         
Vellykket festloge med 30-årsmarkering 

 
 

Noen yngre brødre og damer i hyggelig 
samvær i salongen 

Trønder og kristiansundere koser seg 
tydeligvis i godt lag. 

 

Lørdag 1. november markerte loge 109 
Nidaros sin 30-årsdag med en festloge av 
godt merke. Det var tydelig at de som hadde 
planlagt kvelden hadde gjort en utmerket 
jobb. Festitualet ble fremført med stil og 
verdighet av alle aktører i logesal Cicignon. 
Det var tydelig at de kunne sine tekster! 
Etterpå ble det servert en treretters middag 
som helt tydelig falt i smak hos festlyden. Det 
var god stemning rundt det vakre festbordet. 
OM Tor Jan Johansen fra loge nr. 6 Rune 
overrakte et vakkert Kristiansundsbilde til 
OM Terje Berg og takket for at brødrene fra 
Kristiansund var invitert til festlogen. Han 
håpet at de ved en senere anledning kunne 
være mer fulltallig enn de var denne gang. 
med god stemning utover natta. Noen           
runder på dansegulvet. Oen kommenterte at 
men det er selvsagt et kostnadsspørsmål.    
enda en gang lyktes i å arrangere festloge. 
egne brødre setter av denne lørdagskvelden. 

 Tor Jan Johansen fra Loge nr. 6 Rune 
overrekker gave til OM Terje Berg. 

Etter festmåltidet var det selskapelig samvær 
benyttet også anledningen til noen runder på 
dansemusikken kunne ha vært noe bedre,   
Vi kan i alle fall konstatere at loge Nidaros           
Et  ønske  til  neste  år må  være at flere våre 

Innvielse!      Torsdag 20. november ble en merkedag for logen 
og spesielt for vår nyeste bror, Torgeir Dybvik. 
Innvielsesseremonien ble som vanlig stilfullt 
gjennomført, og distriktsinstruktør i gradspill, Magnus 
Smaavik, var full av lovord da han ga sin 
tilbakemelding til aktørene etter innvielsen. Det er godt 
å sitte i logesalen, både som embedsmann og tilskuer 
når ritualet blir gjennomført på en så imponerende 
sikker måte som vi fikk oppleve denne kvelden. Noen 
vil si at vi alltid har gode innvielser og gradpasseringer, 
men det blir ikke mindre imponerende av den grunn. 
Det er mye som skal læres utenat og mange detaljer 
som skal stemme. Godt jobba, aktører! Til vår nye bror 
Torgeir, Vær oss velkommen, bror! 

 

I midten resipienten, Torgeir Dybvik, til  
venstre en stolt  fadder Arve Smaavik og 
til høyre en ikke mindre stolt overmester, 
Terje Berg      

 

Time-out i logemøtet. I løpet av det siste året har vi to-tre ganger hatt en «time-out» midt i 
logemøtet hvor vi har tatt av oss regalier og tatt en åpen diskusjon om et eller flere tema, f.eks 
innhold på arbeidsmøter, hvordan få nye brødre og holde på dem vi har, innhold på ettermøtene osv. 
Noen brødre synes kanskje det er litt «unødvendig» med et slikt avbrudd i logemøtet, men 
undertegnende fikk ideen fra en overmester som hadde prøvd det i sin loge med gode resultater. Det 
blir en friere diskusjon enn om man skulle følge vanlig logeprosedyrer med riktig tiltaleform osv. Ut fra 
de erfaringer jeg har høstet til nå, synes jeg det fungerer, så det blir nok noen flere «time-outs» av og 

til i møtene framover også, og jeg hører gjerne om du har meninger om dette. Harald Storli 

 

Den årlige logeturen til Kristiansund planlegges nå for fullt. Logens Travel Agent, EKS OM Arnfinn 
Jørgensen har holdt på lenge, så nå er det vel bare detaljer som står igjen. Det ble en forandring på 
det kunstneriske programmet, men den litt ukjente operaen Lucie Di Lammermoor blir sikkert en 
hyggelig opplevelse, og den fine festen som våre brødre i loge nr. 6 Rune lager til, er virkelig en 
hyggelig opplevelse! Vi må huske å takke brødrene i Rune for den innsatsen de legger ned i 
forberedelsene til denne kvelden, for å lage god klippfisk til 80-90 personer er ingen spøk, men de 
klarer det år etter år! Det er mange i Nidaros som har deltatt på alle operaturene, og vi begynner å 
glede oss til neste tur allerede på hjemturen fra den ene turen. Neste års tur er allerede fulltegnet, ja 
det er venteliste, sier bror Arnfinn. Det er to begrensende faktorer, hotellrom og hvor mange 
operabilletter vi kan få. Denne gang ble det 46 billetter. Bror Arnfinn har – som vanlig- lagt alt til rette 
for at deltakerne skal få en fin tur når vi kommer ut i februar. Takk til ham! Fikk du ikke plass i år, så 
har du sjansen igjen til neste gang, i 2016. 
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Betaling med kort i logen? Dette har det vært snakk om lenge, og fra i høst er det i funksjon. Det 
tar nok litt tid før det er godt innarbeidet i alle loger, men et framskritt er det utvilsomt, for det er jo 
ikke alltid like enkelt å huske på at man må ha med seg kontanter til mat og drikke. Nå er det 
problemet løst, men ved loddsalg må vi fortsatt huske på kontanter, gjerne mange kontanter! 


