
 
 

 

Følgende brødre har hatt - eller 

vil ha - bursdag i nærmeste 

framtid: 

 

        

 Eidar   Iversen   14.aug   79  år  
 Bjørn   Tilseth   20.aug   75   år  
 Stig Arne   Øverby   23.aug   51  år  
 Kåre Johan   Moen   08.sep   79   år  
 Trygve   Kringtrø   10.sep   74   år  
 Agnar   Rundberget   15.sep   83   år  
 Harald Olav   Storli   27.sep   68   år  
 Paul Tore   Hulsund   29.sep   65   år  
 Pål   Sund   07.okt   61   år  
 Bjørn   Basmo   10.okt   66   år  
 Arne   Høybakken   18.okt   74   år  
 Harald   Øien   19.okt  65   år  
 Helge Johny   Dyndal   28.okt   64   år  
 Helge Sigmund   Wannebo   20.okt  69   år  

 Nils   Moe   21.okt   73   år  
 

 

- og slik ser terminlista ut framover: 

 

24.09    kl. 19:00 Arbm. Infomøte/Venneaften 

08.10    kl. 19:00 - + 

22.10    kl. 19:00 Klba. arb.møte 

Onsd: 28.10 Minneloge arr nr. 93 Henrik Wergeland  

                           (merk dag) 

Lørdag: 

31.10 kl. 18:00 Festloge Galla – Merk dag og tid 

Torsdag: 

05.11 Sosialaften arb.møte 

19.11 kl. 19:00    0 + Galla. 

Men husk at det kan bli forandringer i terminlistene, både i vår loge og 

andre, så sjekk på logenes hjemmesider. 
 

 
 

 

Livkjolen og logedressen 

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

7010  TRONDHEIM 

Tlf. 73 52 72 82  -  73 52 99 09 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

                                                                               

 

Vår nye Overmester har ordet: 

Kjære brødre! 

Vel møtt til et nytt logeår og et nytt embedskollegium. Det er naturligvis store 
forventninger til et nytt embedskollegium. Forventninger til god drift og utvikling, til 
kvalitet og ikke minst til at logekveldene blir innholdsrike og gir hver enkelt et godt 
utbytte. Skal embedsmennene innfri forventningene, avhenger det også av at 
brødrene bidrar. Jeg er sikker på at det blant medlemmene i loge Nidaros finnes 
ressurser som logen ville vært tjent med, og at dette vil kunne berike våre 
logekvelder fremover. Kom gjerne med forslag til embedskollegiet om hva du kunne 
tenke deg å bidra med, eller om du kjenner noen som kan komme og holde et kort 
innlegg på et ettermøte. På den måten vil alle kunne være med å forme logen vår til 
det vi ønsker den skal være. Det er alltid godt å kunne ha med seg noe fra en 
logekveld. 

Et annet fokus fremover er selvfølgelig å fortsette den gode trenden vi er inne i med 
innvielse av nye brødre. Høsten går hurtig, og vår neste innvielse er i midten av 
november. Så begynn allerede nå å se deg rundt i din omgangskrets etter potensielle 
loge-medlemmer. Dere som har kjente som dere TROR kan bli en fremtidig bror, 
snakk med ham og inviter ham til venneaften/infomøtet torsdag 24/9.  Om han ikke 
blir medlem nå, passer det kanskje bedre senere. Det er svært viktig for innholdet i 
loge-møtene fremover at vi får gradspasseringer og flere impulser i form av nye 
brødre. 

Så oppfordringen til brødrene er: Vær aktiv i utformingen av din egen loge! 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Knut Schjetne 
Overmester 

 

Nidarosa 
Loge 109 Nidaros 

Nr. 3—2015 
 



Embedskollegium 2015-2017 

 

Foran fra v.: Storrepresentant Helge Sigmund Wannebo, EKS.OM Terje Berg, Overmester Knut Schjetne 
Skattm. Tommy Slettvold, Undermester Thor Olsen. Bak fra v.: CM Stig Arne Øverby og Kasserer Kjell Erik Schjelvaag. 

 Torsdag 3. september ble embedskollegiet  for perioden 2015-2017 installert. Seremonien ble 
stilfullt gjennomført av DSS Terje Selboe og hans fungerende storembedsmenn. Etter 
høytideligheten i logesalen inntok brødrene et velsmakende brodermåltid, godt ledet av en nyvalgt 
UM Thor Olsen. I sin tale til Overmester Knut Schjetne og hans embedsmenn sa DSS Terje 
Selboe at det er viktig å begynne NÅ med det man vil utrette! Nå er det viktig for alle loger å 
fortsette den gode tendensen vi hadde i forrige år da logene i distriktet hadde en liten 
medlemsøkning. Hittil i år er dessverre medlemstallet synkende. OM Knut Schjetne takket for 
tilliten og lovet at han, sammen med sitt embedskollegium , vil gjøre så godt han kan for å bringe 
ordenen og loge nr. 109 Nidaros framover. Heldigvis vet vi at vi får minst en innvielse nå i høst, og 
vi håper på flere etter venneaften den 24/9. Til slutt fikk DSS og hans storembedsmenn en liten 
påskjønnelse for sin innsats i forbindelse med installasjonen. Fungerende Stormarshall Tor Lamøy 
takket for maten, og så ble kvelden avrundet med hyggelig samvær i salongen. 
 

Hva skjer i distriktet vårt i tida framover? 

Mandag 19. oktober blir det gradspilløvelser for alle grader. Samtidig vil de nye 

gradspilldraktene bli vist fram og det vil bli gitt en forklaring til hver enkel drakt. De nye 

draktene er resultat av lang tids planlegging av ildsjeler i distriktet, og de vil sikkert kaste 

ekstra glans over våre gradspill. Over 250 meter stoff er gått med og utallige timer ved 

symaskinene!  

Mandag 11. november blir det Storlogemøte i distriktet hvor vår EKS OM Terje Berg og 

øvrige kvalifiserte EKS Overmestre får tildelt Storlogegraden, den høyeste grad man kan 

få i logen. Det er en høytidelig kveld, og alle som har Storlogegraden, oppfordres til å 

møte. 

Broderforeningen i Orkdal har ikke hatt så stor tilvekst etter at den ble opprettet. Det er 

nå 15-16 medlemmer, og alle som kjenner noe potensielle nye logemedlemmer i 

Orkdalsdistriktet, oppfordres til å kontakte dem og invitere dem til en 

venneaften/infomøte. Det samme gjelder om du kjenner noen potensielle nye brødre på 

Fosen. Der vil det bli et informasjonsmøte for Odd Fellow og Rebekka i høst. Dato er 

ennå ikke bestemt. 

 

 

 

Tirsdag 17. september ble Torgeir Dybvik tildelt Den Edle 

Kjærlighets Grad. Det sterke gradspillet ble stilig 

gjennomført av alle aktørene, nytt embedskollegium, noen 

gamle travere i spillet og noen nye. Det var tydelig at dette 

hadde de øvd på! Alle gjorde jobben sin med stil og 

innlevelse og fortjente den ros de fikk fra brødrene etterpå. 

Dette lover godt for kommende gradspill! 

 

- Ellers så trenger vi nye deltakere i flere av våre 

gradspill, så vær positiv når CM spør deg! Alle som 

har fått en grad, kan delta i senere gradspill. 

Torgeir Dybvik 
 

 
 

Ny operatur til Kristiansund! Vår Travel Agent, EKS OM Arnfinn Jørgensen, har allerede 

begynt å forberede operaturen til Kristiansund i februar neste år. Da setter 

Kristiansundsoperaen opp Wolfgang Amadeus Mozarts opera Tryllefløyten som hadde sin 

premiere den 30. september 1791. Det stor rift om billettene i Kristiansund og forestillingen er 

allerede utsolgt. Vi har vært så heldige at vi har fått tak i 40 billetter, og bror Arnfinn har 

allerede måttet sette opp venteliste. Turen går av stabelen dagene 12.-14. februar, og det er 

mange som har satt av denne helga og gleder seg. Som vanlig er Nidarosbrødre med følge 

prioritert, men brødre fra andre loger får være med om det er plass, og det er flere som er 

spente om de får bli med til neste år. 
 
 

 

 

 

Her kommer en hilsen fra vårt fadderbarn Sergio Benjamin i 
SOS barnebyen San Vincente i El Salvador. 
Som vanlig på denne tiden av året har vi fått et nyhetsbrev 
med siste nytt om vårt fadderbarn Sergio Benjamin i El 
Salvador. Han vokser og trives fortsatt godt sammen med 
sine SOS-søsken og «mor» Miriam. Hun har vært SOS-mor i 
8 år og hun forteller at Sergio har forandret seg en god del 
siden han kom til huset hennes. Han er mer åpen og 
vennligere mot andre enn han var tidligere, selv om det 
fortsatt hender at han blir stresset og gjør «dumme» ting. 
Flink til å hjelpe til i huset er han også. Miriam er veldig glad i 
jobben sin og i alle barna hun har det daglige ansvaret for. De 
har mye moro sammen og lærer stadig ting av hverandre. I 
fritida si gjør Sergio som gutter flest: Spiller fotball med 
venner, ser på filmer på TV (særlig romantiske filmer!) og 
spiller musikk. Sergio siller ikke noe instrument selv, men sier 
at han kanskje vil lære å spille selv. Det går fortsatt bra med 
Sergio på skolen, selv om han av og til blir distrahert av ting 
som skjer rundt ham, og han har ikke måttet gå om igjen en 
klasse. Favorittfagene hans er naturfag og samfunnsfag, og 
han er ivrig med leksene sine!! Ikke alle er det! Til slutt sier 
Sergio : «Tusen takk til dere som støtter meg og SOS-
familien min!» 


