
    Rolf Henriksen 03.des 74 

Finn Børmark 03.des 76 

Arnfinn Eddy Jørgensen 10.des 66 

Arnold Godhavn 12.des 78 

Egil Jostein Ramberg 15.des 75 

Jan Schjølberg 16.des 76 

Wilfred Nebelung 29.des 75 

Roger Larsen 29.des 64 

Morten Erling Eklo 05.jan 64 

Tor Eivind Johansen  10.jan 56 

Jøran Hilmar Burø   13.jan 44 

Arnold Gunnar Nilsen 14.jan 75 

Thor Arild Skaset 24.jan 56 

Tor Morten Sletvold 28.jan 59 
 

år 
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 på 

 denne tiden av året, 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 2016 

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

Torsdag  03.12.    kl. 19:00  O  40 års ve.juv. /julemøte Galla 
Mandag 
28.12.: 17:00 

 
Juletrefest i Cicignon – arr  Reb.  20 Märtha og OF 3 Eystein 

Tirsdag 29.12.: 17,00  Juletrefest i Cicignon – arr Reb. 99 Nidelven og OF 111 OTryggvason 
Tirsdag 05.01.:     19.00    O  Nyttårsloge arr. 109 Nidaros – MERK DAG! 

torsd. 23.01.        19.00      =+     
torsd. 04.02.        19.00      Arb.m. regnskap, rapp. Nevnder 
torsd. 18.02.        19.00      =+ 
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Nidarosa 
Loge 109 Nidaros 

Nr. 4—2015 
 

 

 

 
 

              

 
 

Vår nyvalgte undermester har ordet: 
 
Brødre! 
Tenk at vi nå har lagt en hel høsttermin bak oss.  
For meg, som ny UM, har det vært en spennende og lærerik høst.                                                             
Det har vært mange oppgaver og utfordringer, men jeg håper at det har gått greit 
selv om jeg selv synes jeg famler litt fremdeles. Så jeg ber dere ha litt 
tålmodighet, men med hjelp fra dere har vi stort sett klart det bra, tror jeg. 
Vi nærmer oss julen med raske skritt. En stor høytid står for døren med mange 
hyggelige sammenkomster med venner og familie. En hyggelig, men også travel 
tid. Det er mange ting som skal ordnes før vi kan sette oss til rette og nyte julen. 
Ja, det er travelt, men prøv å trekke pusten av og til og tenk på våre brødre som 
ikke har det så bra i disse tider. Klarer vi å ta kontakt, sende en varm tanke og 
vise omsorg i vår stressete hverdag? Jeg håper det.  
Husk brødre: Vi feiler så ofte – og snubler så titt, men la oss huske de løfter vi 
en gang har gitt! La Vennskap, Kjærlighet og Sannhet få bli i ditt sinn, da blir det 
GLEDELIG JUL når den ringes inn! 
Jeg vil gjerne takke dere alle for all hjelp i min første termin med en spesiell takk 
til privatnevden som har gjort en fantastisk innsats. 
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god jul og takke for et godt 
Logeår. Håper neste år vil bringe nye oppgaver og masse lys og varme til oss 
alle. 
 

GOD JUL! 
I V. K og S 

Thor Olsen 
Undermester 

                                                        

Livkjolen og dressen kjøpes hos 

GUNNAR REE A/S, Søndre gt. 21, 

7010  TRONDHEIM 

Tlf. 73 52 72 82  -  73 52 99 09 

 
 



Torsdag 19. november  ble en merkedag for Logen vår. Da fikk vi to nye brødre. Innvielser er en 
stor begivenhet både for de nye brødre og for vår loge, Glenn Atle Strømsvik og Roger Larsen. 
Ekstra hyggelig er det selvsagt når vi får to nye brødre samtidig. Innvielsen ble som vanlig stilfullt 
gjennomført, selv om det denne gang naturlig nok var flere nye aktører. Vi hilser de nye brødrene 
hjertelig velkomne til vår loge og håper at de vil finne seg til rette. Vær oss velkomne, brødre! 

 

 
Til venstre Glenn Atle Strømsvik og til høyre Roger Larsen 

 

Fra en bror med lang ”fartstid” i logen har det også i år kommet en oppfordring: Møt opp på 
Nyttårslogen tirsdag den 5. 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. 

 

Trist melding: Bror Alf Reidar Størseth er død,  83 år gammel. 

 

 

Lørdag den 7. november ebbet livet ut for 

bror Alf Reidar Størseth etter en tids sykdom. 

Med ham er enda en av våre veteraner gått 

bort. Han gikk inn i logen den 22. november i 

1984 og hadde flere embeder i vår loge. Det 

var aldri nei fra Alf når han ble spurt om å ta 

en oppgave, og han hadde alltid gode råd å gi, 

enten det var til en fersk bror eller en 

nyinnsatt embedsmann. Han var i sitt ess når 

han fikk underholde med en historie eller flere 

-  noen sanne, andre ikke helt sanne. Det vil 

være et tomrom etter bror Alf, og vi lyser fred 

over hans minne. 

 

To nye 40-årsveteraner.  
På vårt siste møte før jul ble brødrene Nils 

A. Mo og Kjell T. Løfors tildelt sine 40års 

veteranjuveler. Seremonien ble stilfullt 

gjennomført av deputert Stor Sire Geir 

Småvik og fungerende Stormarshall Tor 

Lamøy. Logesalen var helt full av brødre 

som ville hylle de nye veteranene. Etter 

seremonien gikk man over til det 

stemningsfulle juleritualet, avsluttet med 

Adams Julsong, noe som ikke la noen 

demper på den store dagen. Deretter var det 

brodermåltid med godt utvalg av julemat. 

Ved brodermåltidet var det flere talere og 

gaveoverrekkelser, bl.a. en flaske Odd 

Fellow vin fra Stor Sire og en flaske 

Patriarkvin fra Leir nr. 6 Trøndelag ved 

Hovedpatriark Torstein Hegvold. Kjell T 

Løfors takket på vegne av de to veteranene. 

Som vanlig ble kvelden avsluttet med 

hyggelig samvær i salongene, hvor gamle 

minner ble gjenoppfrisket. 

Foran Kjell T Løfors og Nils A. Moe. Bak fung Stor-marshall 
Tor Lamøy, Dep. Stor Sire Geir Småvik og OM Knut Schjetne 

 

 
 

Vellykket festloge.   

 

                                                                           
Lørdag 31. oktober markerte loge 109 Nidaros sin 
31-årsdag med en festloge av godt merke. Det var 
tydelig at de som hadde planlagt kvelden hadde 
gjort en utmerket jobb. Festritualet ble fremført 
med stil og verdighet av alle aktører i logesalen. 
Det var tydelig at de kunne sine tekster! Etterpå 
ble det servert en treretters middag som helt 
tydelig falt i smak hos festlyden. Etter 
festmåltidet var det selskapelig samvær i 
salongen, og mange benyttet også anledningen 
til noen runder på dansegulvet. Vi kan i alle fall 
konstatere at loge Nidaros enda en gang har 
arrangert en vellykket festloge.  

 


