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

flere med runde tall 

John Arne Bjørgen 13.feb 72 år 

Agnar Valstad 16.feb 80 år 

Terje Berg 18.feb 63 år 

Arne Egil Kobberrød 27.feb 66 år 

Kjell Erik Schjelvaag 10.mar 60 år 

Torbjørn Hallan 15.mar 68 År 

Jan  Leistad 18. mar 61 År 

Einar Thomasgård 23.mar 59 År 

Eskil  Kotsbakk 26.mar 40 År 

John Myhr 05.apr 70 År 

Roger Bjarne Stefanussen 13.apr 73 År 

Bjørn Heltrø 20.apr 70 År 

Øyvind E. Røskaft 23. april 35 År 

Stein Are Reinås 25.apr 48 År 

Per Johansen 28.apr 76 År 

Kenneth Jenssen 30.apr 76 År 
og vi gratulerer!   

 

Terminlista framover: 

17.03. 19:00 Arbm. Venneaften/infomøte 

31.03. 19:00 - +  Foredrag 

14.04. 19:00 Arbm.  Foredrag 

28.04 19:00 0 + Galla 

12.05. 19:00 Arbm. Instruksjon 

26.05 19:00 Arbm. Foredrag 

09.06 19:00 
Sommer
møte 

Felles m/ loge 42 Humanitas;  arr. 42 Humanitas 

Mandag 
13.06. 

17:00 NB! NB! 
Hyggetreff for Ladesletta helse- og velferdssenter 
(mrk. dag og tid) 

Første møte til høsten blir torsdag 1/9. 
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Brødre! Det nærmer seg med raske skritt påske og vår! En flott tid på årets 
tidshjul, det begynner snart å gro, spire og bli varmere i været.  Det er en fin tid 
vi har foran oss. 
Vi hadde en flott nyttårsloge med rebekkaloge 118 Tyra, der Bror 
Ceremonimester med to søstre og to brødre fremførte tekster som beskriver i 
detalj hvordan vi som ekte Odd Fellows bør leve i Renhet, Vennskap, Kjærlighet 
og Sannhet, både hver for oss og i fellesskap. Dette ble gjort på en meget stilfull 
og verdig måte, og jeg kunne se at det gjorde et sterkt inntrykk på søstrene og 
brødrene. Budskapet ble ytterligere forsterket gjennom tekster lest av fra de 4 
stolene, samt av vakre toner fra Musikkansvarlig. Etter min mening kan vi ikke 
starte det nye år på en bedre måte, det gir oss mentalt påfyll og inspirasjon til å 
bli bedre og mer menneskekjærlige. 
Vi har hatt en 3.-grad der vi kunne tildele logens høyeste grad til bror Torgeir 
Dybvik, en stor dag for logen vår.  
Det var også en stor dag for logen da vi tildelt den Edle Kjærlighets Grad til Thor 
Eggen og Jøran Sand. 
Disse gradene ble verdig og stilfullt gjennomført av aktørene. Forhåpentlig skal 
vi også få flere nye brødre i vår krets snart. Her har logen Styrkelse og 
ekspansjon gjort en fantastisk jobb med å kontakte potensielle nye medlemmer. 
Men her har vi alle et felles ansvar for at vår loge og Ordenen skal vokse og 
blomstre, og dersom du har en venn, arbeidskollega eller en bekjent i din 
nærhet som du tror deler våre interesser, så håper jeg at du bringer ham med 
deg slik at han også kan bli en god bror i vår krets.  
Brødre og faddere som trenger inspirasjon og bakgrunn for å informere mulige 
nye brødre, kan få informasjon ved å henvende seg til vår Overmester eller 
logens nevnd for styrkelse og ekspansjon. 
Husk, min bror: Møt så ofte du kan, til både din og logens fortjeneste. 
Med dette ønsker jeg brødrene en riktig god påske. 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, 

Thor Olsen 
Undermester 

 

 



Logetur til Kristiansund  2016 
I helga 12.-14.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 avgårde 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 47 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 – 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 lørdag hadde Arnfinn gjort avtale om en byvandring med lokal guide, noe som mange 
gledet seg til. Dessverre hadde værgudene velsignet Kristiansund med mye snø i dagene 
før vi kom til byen, og strøsand er visst et ukjent begrep der i byen. Fortauene var så 
glatte at byvandringen måtte avlyses denne gang. Vi håper imidlertid at vi kan få den en 
annen gang. 
På lørdagskvelden dro vi så til Festiviteten for å oppleve Mozarts opera Tryllefløyten. 
Som vanlig ble det en flott forstilling, 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 også denne gang 
slippe til med noen velvalgte sanger, og mottok velfortjent applaus. 
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 Liv, og vi 
er mange som allerede nå gleder oss til neste års operatur! – For heldigvis har Arnfinn 
lovet oss tur neste år også!!!            
                     

 

 
Her til venstre gleder man 
seg over bordets fristelser – 
og til høyre ser vi at 
dirigenten har kontroll over 
Nidaros guttekor. De lystrer 
hennes miste vink ! 

 

 Flere bilder fra årets tur og operaforestilling kan du se på nettet  
https://picasaweb.google.com/107600022578331745589/20160213OFOperafest2016
?authkey=Gv1sRgCLqV1LOZhdiy4gE&feat=email                                      H.O.S 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Minneord Agnar Rundberget. 
Vi har mistet en god og pliktoppfyllende bror. Agnar 
ble innviet i loge nr. 109 Nidaros den 22. oktober 
1987. Hans fadder var Karl Madsen. 
Ble tildelt 25 års veteranjuvel 25. oktober i 2012. 
Bror Agnar var i de senere år mye bortreist, på 
Finnskogen, men han møtte i logen så ofte han 
kunne. 
Vi lyser fred over bror Agnars minne.                    
 

.  
 
 

Julehilsen 2015 fra San Vincente i El Salvador og selv om det har vært  

gjengitt i logen, tar jeg det med her: 

Vi har også i år fått en julehilsen fra vårt fadderbarn Sergio Benjamin i San 

Vincente, El Salvador. Det er også et bilde av Sergio som viser en kjekk 

ungdom – han har tydelig vokst en og del siden vi fikk det forrige bilde av 

ham i 2013. Denne gangen skrives det ikke så mye om Sergio selv, men det 

er tydelig at han har det godt i SOS-familien sin. Jula ble feiret med 

gaveoverrekkelser og god mat, (kanskje ikke så overdådig som hos oss, 

men…..  

Ellers så fortelles det i brevet at SOS-landsbyen nå også har utvidet tilbudet 

ved at det er etablert et ungdomshus hvor fire unge damer bor sammen og 

har ansvaret for at alt fungerer i ungdomshuset, både med mat, renhold og 

alt annet som hører til. Også i dette ungdomshuset er det en voksenperson 

som har tilsyn med ungdommene og sørger for at alt går riktig for seg, men 

det er de unge damene selv som drifter alt i huset – en fin og lærerik 

situasjon for dem. De unge damene savner det fellesskapet de tidligere 

hadde med sine søsken i huset til sin SOS-mor, men de er fulle av håp for 

framtida. Forhåpentligvis vil de senere i livet, når de blir voksne, kunne ta seg 

av sin egen familie på en god måte, slik at de blir velfungerende familier som 

kan stå på egne ben.  

Avslutningsvis rettes det en stor takk til logen for at vi bidrar til at så mange 

barn har en trygg og god oppvekst. Vi har ett fadderbarn, men han er en del 

av fellesskapet i barnebyen. God jul og godt nyttår fra SOS-byen i San 

Vincente! 

 

https://picasaweb.google.com/107600022578331745589/20160213OFOperafest2016?authkey=Gv1sRgCLqV1LOZhdiy4gE&feat=email
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