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

og vi gratulerer! 

Harald Wammer-Pettersen 11.mai 72 år 

Birger M. Lykke 19.mai 75 år 

Kristian Rokseth 20.mai 69 år 

Thor Olsen 25.mai 46 år 

Kjell Trygve Løfors 27.mai 70 år 

Kjell Olav Dybvik 30.mai 47 år 

Knut Schjetne 06.juni 45 år 

Tommy Marvin Sletvold 14.juni 54 år 

Øyvind  Hulsund 26. juni 39 år 

Inge Morten Ustad 29.juni 71 år 

John Andreas Messell 03.juli 67 år 

Børge Hartweg Haugen 06.juli 36 år 

Arve Smaavik 11.juli 76 år 

Andor Mikkelhaug 18.juli 46 år 

Torbjørn Holm 21.juli 63 år 

Gunnar Lien 24.juli 77 år 

Eidar Iversen 14.aug 79 år 

Bjørn Tilseth 20.aug 75 år 

Stig Arne  Øverby 23.aug 51 år 
 

 
Slik starter vi høsten 2015 

27.08    27.08   EI Galla 

10.09    = + 

24.09    Arbedsmøte/infomøte     Husk at du skal invitere med deg en eller flere! 

             
 

   

 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. Etter brukbart oppmøte de 

første årene, ser det nå ut til at vi har 

stabilisert oss til 40-50 søstre og brødre. I 

år var det absolutt flest deltakere fra vår 

loge 109: Til sammen 11 brødre deltok, 

noen nye og noen av de faste 

togpassasjerene. Til neste år bør alle 

logene ta et skippertak for at vi skal bli 

enda mer synlige!                 Hilsen Harald Storli 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 
 

 
 

                                                                               

 

Overmester har ordet – Kjære alle brødre! Embedskollegiet 2013-2015 i Loge 109 

Nidaros er nå snart en del av logens historie. De to årene som jeg har vært Overmester i 

Logen, har gått veldig fort, synes jeg. Det har vært to veldig travle og interessante år, og 

jeg har fått lære mye av mine logebrødre. Jeg personlig har blitt et bedre medmenneske 

etter to år som leder av logen, etter å ha vært sammen med så mange flotte brødre og 

søstre i alle loger. Vi har vært heldige som har fått flere nye brødre som er med å berike 

logen. Det virker på meg som det er en god ånd i vår loge blant både de eldre og de 

yngre. Som Overmester er man ansvarlig for logens virksomhet, innad som utad, og jeg 

har brukt mye tid på egen loge, og til å besøke andre loger. Det skal bli veldig hyggelig å 

fortsette som EKS OM i det nye embedskollegiet til høsten, og jeg ser frem mot mange 

gode møter. Jeg oppfordrer alle brødrene til å ta vel imot det, nye embedskollegiet til 

høsten. Støtt dem i deres arbeid for logen og ordenen, men ikke glem at det er vi – alle 

og enhver av oss – som er logen, og at alle kan bidra til at logen vokser og at logemøtene 

har et innhold som gir brødrene noe å vokse på – på en eller annen måte. 

 

Takk til dere alle, kjære brødre, for at dere har møtt så ofte dere kan. 

Ha en fin sommer, og vel møtt til oppstart torsdag 28. august! 

Med broderlig hilsen 

i vennskap, kjærlighet og sannhet 

Terje Berg 

Overmester 

 

 

Nidarosa 
Loge 109 Nidaros 

Nr. 2—2015 
 



 

Klubbaften. 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 kommet inn svært 

mange gevinster, brødrene var i kjøpehumør, og kvelden ga et svært godt resultat: 

10800 kroner som settes på broderfondet til senere bruk. Det kommer jo stadig 

søknader om støtte til gode formål. 

 

  

  
                      Torgeir Dybvik                       Jan Konrad Leistad 

To nye gradpasseringer! Siden forrige nummer av Nidarosa har to brødre mottatt 

fortjente forfremmelser. Først ute var Torgeir Dybvik som, litt forsinket,  fikk Den gode 

vennskaps grad torsdag den 26. mars.  

Torsdag 21. mai fikk Jan Konrad Leistad Den høye sannhets grad og både resipienden 

og hans fadder, Rolf Henriksen, var tydelig stolte, noe de også ga uttrykk for i sine taler 

ved brodermåltidet. Som vanlig fikk den nye tredjegrads bror en hilsen fra Leir nummer 

6 Trøndelag. Denne gang overbragt av vår egen EKS OM Paul Tore Hulsund. 

 

Kort og godt om vennskap: I motsetning til mye annet forgjengelig rundt oss 
er det verdt å investere i gode venner. Gode venner taper seg ikke i verdi. Tvert 
imot de vokser i verdi! For å beholde venner koster det deg bare 
tilstedeværelse. Husk at du også skal være tilstede for dem rundt deg! 

 

 

Husk å møte på Ladesletta aktivitetssenter for seniorer mandag 8.  juni kl. 17.00. 

Da skal vi skape en hyggekveld for de eldre. Har du ikke deltatt tidligere, så kom i 

år! 

 

Hva med 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, så jeg oppfordrer alle til å fortsette å se seg rundt 

etter nye brødre!               

                                                                           For Nevnd for S&E Harald Storli 

 

Embedskollegium 2015-2017. Etter en lang og grundig prosess har nominasjonsnevnda 

lagt fram sitt forslag på medlemmer til det nye embedskollegiet og valgte nevnder, og 

alle ble enstemmig valgt.  

Nytt av året er at logens Ceremonimester er en av de valgte embedsmenn. Dette har 

vært foreslått gjentatte ganger på Storlogemøter, og det har vært stor enighet om at CM 

er en viktig person i logemøtene, men det var ikke før på siste Storlogemøte at det ble 

vedtatt at Ceremonimesteren skal velges. Samtidig ble det også vedtatt å sløyfe 

kassererfunksjonen. Det nye Embedskollegiet ser da slik ut: 

 

Storrepresentant Helge Sigmund Wannebo 

Eks Overmester Terje Berg 

Overmester Knut Schjetne 

Undermester Thor Olsen 

Skattmester Tommy Sletvold 

Sekretær Kjell Erik Schjelvaag 

Ceremonimester Stig Arne Øverby 

 

Vi ønsker det nye embedskollegiet lykke til med sitt arbeid til beste for loge 109 og 

Odd Fellow-ordenen. Vi håper at den positive utviklingen som vi er inne, fortsetter 

etter ferien. 

 

Nytt om huset vårt: Etter grundige vurderinger har styret for Odd Fellow-sentrene 

bestemt seg for to viktige tiltak i huset. Heisen er så gammel og utslitt at det ikke er 

fornuftig å reparere den, reservedeler finnes ikke, og uten heis vil vi få bruksnekt av 

huset. Ny heis blir derfor montert i løpet av de neste månedene. Samtidig vil 

ventilasjonsanlegget bli skiftet. Da vil det bli bedre luft i hele bygget, samtidig som det 

blir en god varmegjenvinning, noe som vil gi store innsparinger på strømregningene. 

Skifte av dårlige vinduer og utbedringer på fasade vil bli gjort senere. Flott at noe blir 

gjort, for vi kan ikke la huset vårt forfalle! 

 

 

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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