
 

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

flere med runde tall 

John Arne Bjørgen 13.feb 71 år 

Agnar Valstad 16.feb 79 år 

Terje Berg 18.feb 62 år 

Arne Egil Kobberrød 27.feb 65 år 

Kjell Erik Schjelvaag 10.mar 59 år 

Torbjørn Hallan 15.mar 67 År 

Jan  Leistad 18. mar 60 År 

Einar Thomasgård 23.mar 58 År 

Eskil  Kotsbakk 26.mar 39 År 

John Myhr 05.apr 69 År 

Alf Reidar Størseth 09.apr 83 År 

Roger Bjarne Stefanussen 13.apr 72 År 

Bjørn Heltrø 20.apr 69 År 

Stein Are Reinås 25.apr 47 År 

Per Johansen 28.apr 75 År 

Kenneth Jenssen 30.apr 75 År 
 

og vi gratulerer!   

 

Terminlista framover: 

12.03. 19:00 Arbm. Klubbaften 

26.03. 19:00 - +   

09.04. 19:00 Arbm.  N XX                  Foredrag 

23,04 19:00  NV  XX                   

07.05. 19:00 0 + Galla 

21,05 19:00 = + Galla 

04,06 19:00 Sommermøte 
Felles m/ loge 42 Humanitas arr. 109 
Nidaros 

MANDAG: 
08.06. 

17:00 NB! NB! 
Hyggetreff, dagpasienter Tyholt 
Dagsenter (mrk. dag og tid) 

Første møte til høsten blir torsdag 27/8 med installasjon av nytt 
embedskollegium og valgte nevnder . Antrekk – Galla. 
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Nidarosa 
Loge 109 Nidaros 
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Ord fra Storrepresentanten: En flott utvikling!  Kjære logebrødre. Etter en lang periode uten 
nye innvielser og naturligvis stadig færre gradpasseringer er vi nå kommet godt i siget. Siden i 
fjor på denne tida har vi fått fem nye brødre, og det ser ut til at det blir enda flere i mai! Dette er 
en flott utvikling som sikrer oss en variert terminliste et par år framover, men vi må ikke hvile på 
laurbærene. Vi må alle fortsette å se oss om etter venner eller bekjente som vi kan invitere til et 
informasjonsmøte. Vi har ikke et nytt terminfestet informasjonsmøte før til høsten, men logens 
nemnd for styrkelse og ekspansjon kan når som helst gjennomføre et informasjonsmøte hvis det 
er noen som ikke kunne komme på vårt siste informasjonsmøte. På dette møtet kom det bare en 
gjest, men det ser ut til at han skriver sin søknad snart, men innvielse passer ikke for ham før til 
høsten. Om du ikke husket å sende invitasjonsbrevet videre denne gang, håper jeg at du finner 
noen å sende det til neste gang – før høstens venneaften/informasjonsmøte som er terminfestet 
til 24. september. Ved siden av innvielser og gradpasseringer er det også viktig at vi får innslag 
på ettermøtene. Tidligere har vi hatt en stafett hvor brødre har fortalt om seg selv, hobbyer, 
arbeid eller annet, og dette har vi nå tatt opp igjen. Først ute etter nyttår var Arne Kobberrød som 
fortalte om en del sider av sin yrkeskarriere. Han lovet å begrense seg, men selv om han hadde 
et notatark å støtte seg til, var det vanskelig for ham å begrense seg, så den tida han antydet, 
strakk ikke til, men det så ikke ut til at det plaget noen. Bror Arne er en god forteller, og han 
krydret sin historie med godbiter. Nå har vi flere som vil fortsette der Arne begynte, og har du noe 
å bidra med, eller du kjenner en som kan holde et godt kåseri, så meld fra til Undermester så blir 
du satt opp på lista!  
Bedriftsbesøk har flere brødre etterlyst, og mandag 9. mars kl. 18.00 inviterte Eks OM Paul 

Hulsund til besøk på hans arbeidsplass på Fugro på Pirsenteret. Vi som var der, et 

tjuetalls brødre, fikk en oversiktlig presentasjon av hva de driver med av avanserte 

målinger i luft og sjø.      Takk til bror Paul for en interessant opplevelse! 

 

Slutten av en embedsperiode nærmer seg –. Det betyr at nominasjonsnevnden har vært i 
arbeid med et møysommelig arbeid for å bemanne alle valgembeder og de valgte nevndene for 
perioden 2015 til 2017. Mange brødre har fått forespørsel om å ta en oppgave, og heldigvis er 
det mange som er villige! Hvis ikke du er spurt ennå, betyr det ikke at du ikke kommer til å bli 
spurt. Er du blitt spurt, er dette noe du holder for deg selv ennå, for i denne store kabalen kan det 
ennå bli nødvendig med forandringer. 
 

Nyttårslogen for logene 118 Tyra og 109 Nidaros ble også i år vel gjennomført, denne gang med 
loge 118 Tyra som sikker og stilfull arrangør. Det var tydelig at aktørene har jobbet med å øve inn 
tekstene sine slik at de satt slik de skulle, og de ble framført med innlevelse og stil. Innholdet i 
nyttårsritualet er i sin enkelhet både stort og mektig. Det sammenfatter i korthet svært mye av det 
Odd Fellowordenen står for og arbeider mot. Den som ikke har deltatt på en nyttårsloge, har gått 
glipp av noe spesielt som virkelig er verdt å lytte til og legge seg på sinnet.  



 
 

Logetur til Kristiansund   

 

I helga 13.-15, februar var det igjen tid for vår tradisjonelle Kristiansundstur for å 
besøke vår vennskapsloge, loge nr. 6 Rune. Vår Travel Agent Eks OM Arnfinn 
Jørgensen hadde som vanlig planlagt turen i alle detaljer, og han hadde hatt tett 
kontakt med brødrene i Kristiansund. DE gledet seg til dette tradisjonelle besøket, 
og deltakerne fra Trondheim så også fram til turen. At dette er et populært 
arrangement, vises bl.a. av at brødre har stått på venteliste for å sikre seg billetter til 
denne turen! I chartret buss la vi av gårde fra Sentralstasjonen kl. 11.00 fredag 
morgen, og etter en svipptur innom Klett for å plukke opp flere deltakere, var det 
strake vegen til Skei i Surnadal med en tradisjonell pause og supplerende innkjøp. 
Det var som vanlig god stemning blant de 43 passasjerene i bussen – stigende 
stemning, faktisk, jo lengre turen varte! Bussturen ble litt avbrutt med en kort ferjetur 
Kanestraum-Halsa, hvor flere av deltakerne benyttet sjansen til å kjøpe kaffe og 
svele. Det gikk stygge rykter om at det ikke var svele å kjøpe på ferja, men det viste 
seg dessverre å være falsk alarm. Heldigvis – for, som en av deltakerne sa: ”Aldri 
en tur over fjorden her uten svele!” Vel framme i Kristiansund var det litt tid til fri 
benyttelse før hele selskapet møttes på den nye gourmetrestauranten Bryggekanten 
Brasseri til en virkelig matopplevelse både for øyne og gane! På lørdagskvelden dro 
vi så til Festiviteten for å oppleve den forholdsvis ukjente operaen Lucia di 
Lammermoor av G. Donizetti, en forestilling som hadde alt en opera skal ha: 
Kjærlighet, bedrag, ekteskapsforviklinger, drama og død, ledsaget av fantastisk 
sang, musikk og visuell prakt - en fargerik festforestilling som ble meget godt mottatt 
av publikum. Etter forestillingen var det tradisjonell operafest i Kristiansundlogenes 
logelokaler. Det var som vanlig stort oppmøte på festen, stemningen var stor og 
støynivået til tider høyt i de stappfulle logelokalene. Menyen var selvfølgelig den 
samme som den har vært hvert år, nydelig avkokt klippfisk med tilbehør, gulrotstuing 
og bacon og drikke etter eget ønske. Hva annet kan man servere i «klippfiskbyen» 
Kristiansund. ”Nidaros guttekor” fikk slippe til med noen velvalgte sanger også 
denne gang, og mottok velfortjent applaus. Bilder fra årets tur må vi komme tilbake 
til ved en senere anledning. Det er tydelig at det legges ned et stort arbeid for at 
dette arrangementet skal bli så godt som mulig både av brødrene i Kristiansund og 
av bror Arnfinn og hans «suffløse» Liv, og vi er mange som allerede nå gleder oss til 
neste års operatur! – For heldigvis har Arnfinn lovet oss tur neste år også!!!                                        
H.O.S 

 
 

 

Julehilsen fra SOS barnebyen San Vincente i El Salvador. Også i år har vi fått en 

julehilsen fra adobtivgutten vår, Sergio Benjamin. Det var også med et pent bilde av ham som 

det ikke ble plass til i dette nummeret, men det kommer senere. 
 
 

 

 

Livkjolen og logedressen kjøpes hos 

 GUNNAR REE A/S, Søndre gt. 21, 

7010  TRONDHEIM 

                                                       Tlf. 73 52 72 82  -  73 52 99 09 
 

 

 

To nye brødre! Torsdag 12. februar var en merkedag for 

loge 109 Nidaros. Vi fikk to nye brødre! 

På grunn av at vi har flere søknader på 

gang ble det satt inn en ekstra innvielse, 

noe som vi mer enn gjerne gjør! 

Innvielsen ble stilfullt gjennomført under 

ledelse av vår sikre CM, Børge Hartweg 

Haugen. Etter på ble det samling i 

spisesalen med trøndersodd og godt 

tilbehør. OM terje Berg som er fadder til 

Thor, hilste våre to nye brødre 

velkommen, og bror Thor takket for 

tilliten. Han føler seg godt tatt imot og 

komme. Storrepr. Øyvind Johansen fra 

brødrene og gratulerte loge 109 med de to 

vår moderloge.  Vær velkomne, brødre! 

 

Thor Eggen -73 (t. v.) og Jørand Sand (t.h) 

vel tatt hånd om og er spent på hva som vil 

   loge 42 Humaitas hilste også de to nye 

   nye brødrene og inviterte dem til å besøke   
 

 

 

 
 

Den Edle Kjærlighets grad til bror Jan 

Konrad Leistad. 

Torsdag 15. januar ble jan Leistad tildelt den 

Edle Kjærlighets grad. Forfremmelse i 

grader forutsetter et rimelig godt oppmøte 

siden forrige gradpassering, men gradnemda 

var ikke i tvil om at bror Jan var kvalifisert 

til forfremmelse. Han har godt oppmøte og 

gir ofte uttrykk for at han trives i logen vår, 

noe han også ga uttrykk for ved 

brodermåltidet, da han takket for den fine 

gradpasseringen han hadde opplevd inne i 

logesalen. Hans fadder, Eks.OM Rolf 

Henriksen, er også særdeles fornøyd med sitt 

fadderbarn som han for øvrig kjenner svært 

godt, siden de gjennom mange tiår har vært 

kolleger på NTH – nå NTNU, hvor Rolf har 

vært professor i teknisk kybernetikk, mens 

bror Jan sørger for at IT-systemet fungerer 

som det skal. 
 

 

Kallelse til leiren. Mandag 3. februar ble vår Skattmester, Kjell Erik Schjelvaag, tatt opp 

som medlem av Leir nr.6 Trøndelag. Denne gang bare en ny patriark. Leiren er et tilbud 

til brødre som har hatt den høye sannhets grad i tre år og som er interessert i det. Er du 

kvalifisert og er interessert, men har ikke fått forespørsel, så gi beskjed til vår 

Storrepresentant, Harald Storli, så vil du bli med i neste omgang. 
 

 
 

 


