
 

 

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

framtid. Noen runde dager også, og gratulasjoner til alle: 

  
  

    

 Eidar   Iversen   14.aug   80 år  

 Stig Arne   Øverby   23.aug   52 år  

 Kåre Johan   Moen   08.sep   80  år  

Thomas  Nielsen  19. sep  28  år 

 Harald Olav   Storli   27.sep   69  år  

 Paul Tore   Hulsund   29.sep   66  år  

 Pål   Sund   07.okt   62  år  

 Bjørn   Basmo   10.okt   67  år  

 Harald   Øien   19.okt  66  år  

Jøran Sand  04. nov  48 år 

 Helge Sigmund   Wannebo   20.nov  70  år  

 Nils   Moe   21.nov  74  år  

 

 

- og slik ser terminlista ut framover: 

 

29.09    kl. 19:00 Arbm. Infomøte/Venneaften 

13.10    kl. 19:00 = + 

Mand: 24.10 kl. 19.00 Minneloge arr nr. 108 Steinvikholm  

                        i logesal Cicignon   (merk dag) 

27.10  kl. 19.00 Arbm./Sosialaften  

Lørdag: 

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

10.11 kl. 19.00  -+ 

20.11 kl. 18.00 Førjulskonsert Søndag kl.18.00 

20.11 kl.17.00 Hyggetreff for Ladesletta aktivitetssenter i logelokalene. 

24.11 kl. 19:00    0 + Galla. 

08.12 kl.19.00 Julemøte 

28.12 kl. 17.00 Juletrefest Arr. Reb. 73 Magdalene og OF 42 Humanitas 

29.12. kl. 17.00 Juletrefest Arr. Reb 118 Tyra og OF 155 Munkholmen 

 

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 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

 

 
 

                                                                            Spesialutgave til vår sponsor, Arne Egil Kobberrød 
                                                                               

 

 

Overmester har ordet: 
 
Kjære brødre!  Da har vi kommet godt i gang med høstsemestret, og vi har allerede 
gjennomført to møter i høstterminen.  
Så ble det altså slik at jeg måtte ta på meg oppgaven med å lede vår loge i ett år frem 
til nytt embedskollegium er på plass høsten 2017. Dette gjør jeg selvfølgelig gjerne. 
Vår utmerkede Overmester Knut Schjetne måtte prioritere jobb og familie fremfor Odd 
Fellow ordenen. Dette har vi selvsagt full forståelse for; familie og arbeid må alltid 
komme foran verv i Ordenen. 
Det er ingenting som er uforandelig her i verden. Det er vanskelig å kombinere en jobb 
som medfører mye reising og fravær fra familien og samtidig være sterkt engasjert i 
losjearbeidet.  
Vi ønsker Knut lykke til i sin nye jobb, og håper at han finner tilbake til oss når tiden er 
inne. 
På vårt møte den 15. september, ble brødrene Tor Eggen og Jøran Sand tildelt logens 
høyeste orden, Den Høye Sannhets grad, et fint møte som tilførte vår loge to nye 
3.grads brødre. 
Som OM er det godt å se at vår loge får nye brødre, og jeg håper på at vi kan fortsette 
med den gode utviklingen med innvielser som vi har hatt de siste terminene.  
Innvielser og påfølgende gradpasseringer fører til at vi får variasjoner i våre logemøter 
ved at vi får gjennomført de fine gradspillene. 
OM vil takke alle som har deltatt i de forskjellige roller i logen. Dere har gjort en 
fantastisk jobb og jeg håper på like god innsats i tida framover! 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Paul T. Hulsund 
Overmester 

Nidarosa 
Loge 109 Nidaros 

Nr. 3—2016 
 



 

To nye 3.grads brødre. 
På vårt møte den 15. september ble Jøran 
Sand og Thor Eggen tildelt Den Høye 
Sannhets Grad, det synlige bevis på at de 
har vært trofaste til å møte på våre 
logekvelder. Gradpasseringen ble som 
sedvanlig gjennomført med verdighet, stil 
og eleganse. Etter høytideligheten i 
logesalen gikk brødrene til bords i 
spisesalen hvor det ble servert en 
velsmakende gravlaks med dillstuede 
poteter og en god sennepssaus. Det var 

Jøran Sand (tv) og Thor Eggen (th) 

gratulasjonstaler fra vår Overmester Paul Hulsund, fra Overmester Karl Hamnes i loge 42 
Humanitas og fra Skattmester i Leir nr. 6 Trøndelag. Til slutt takket de to nye 
3.gradsbrødrene for opplevelsen. Kvelden ble avsluttet med hyggelig samvær, kaffe og 
kake i salongen. 

             Sommerhilsen fra vårt fadderbarn Sergio Benjamin i El Salvador 

 

Også i år har vi fått en sommerhilsen fra vårt 

fadderbarn i San Vincente, El Salvador. Her 

kommer et utdrag av brevet: Ett av de store 

framskrittene til Sergio i år har vært at han 

har skaffet seg flere gode venner. Tidligere 

har han hatt litt vanskelig med dette 

tidligere. Også på skolen går det godt. Han 

får gode karakterer i fagene og viser god 

oppførsel. Han er ivrig etter å gjøre leksene, 

gjerne sammen med en kamerat. Men selv 

om han er en lydig og pliktoppfyllende gutt, 

er han for tida ikke særlig ivrig etter å hjelpe 

til med de oppgavene han har i huset der han  

bor, selv om han vet hva han skal gjøre, og at alle må hjelpe til. Han vil mye heller spille 

fotball og leke med kameratene sine. Dagen i SOS-byen begynner kl. 06.30. Alt for tidlig, 

synes Sergio, som gjerne vil ligge og dra seg i senga, Han må opp, re senga si dusje og så 

er det frokost. Han liker svært godt pannekaker eller cornflakes – eller gjerne begge deler! 

Siden han går på ettermiddagsskole, har han god tid på formiddagen til å gjøre lekser, 

spille fotball og leke med kameratene sine. Skolen begynner kl. 13.00 og varer til kl. 

17.30. Når han kommer hjem, vasker han skoleuniformen sin, for han vil at den skal være 

ren til neste dag. Sergio gjør det godt på skolen. Han går i 8. klasse, og på en karakterskala 

fra 0-10 har han et gjennomsnitt på 7. (10 er best.) Han har åtte fag, og favorittfaget hans 

er naturfag. Han er svært interessert i det som foregår i naturen rundt ham. Kanskje blir 

han en forsker? Tidligere har han sagt at han vil bli skuespiller, så hvem vet, kanskje får vi 

se ham i en film om noen år! Ved siden av den vanlige skolegangen deltar han også i et 

datakurs på formiddagen to formiddager i uka. Hele SOS-familien spiser middag kl. 19.00, 

og ved bordet forteller alle hva som har skjedd i løpet av dagen, både av smått og stort, på 

godt og vondt. Etter middagen ser Sergio litt på TV før han legger seg. Enda en gang vil vi 

i San Vincente takke for det dere gjør for Sergio og barna her i SOS-byen vår.      Vi 

skriver igjen til jul! 

           

         

                                                       Erling Billingtons gravsted. 

 

På et møte før sommeren var det en del snakk om 

gravstedet til Erling Billington.  Bill, som han ble 

kalt, testamenterte en del av sin formue til 

logearbeidet i Distrikt nr. 6, og Loge nr 109 

Nidaros, som ennå var bare en broderforening da 

Bill døde den 4. april 1984, fikk i oppgave å 

forvalte Bills minnefond til beste for Ordenen i 

Distrikt 6. For noen år siden fikk vi beskjed om at 

Bills familie ikke lenger ville ta ansvaret for graven 

hans, og at den ville bli slettet hvis ikke andre tok 

over. Embedskollegiet foreslo da at vår loge skulle 

ta ansvaret for Bills grav, og Logen sluttet seg til 

dette. I en del år var det en av oppgavene til vår 

EKS OM å sørge for at graven så skikkelig ut året 

igjennom. For noen år siden inngikk logen en avtale 

med kirkevergen som nå sørger for beplantning og 

rydding. I vår så gravsteinen ikke pen ut. Den var 

delvis overgrodd med lav, og flere av bokstavene 

var vanskelig å tyde Jeg tok da på meg å friske opp 

gravsteinen, fjerne lav og male over bokstavene. 

Dette er nå gjort. De som vil besøke Bills grav, 

finner den helt i nordre del av Tilfredshet kirkegård 

der det kommer inn en sti fra Sykehusparken.                                              
.                                                          Harald Storli.                                     

 

.                                                                   En veteran er gått bort. 

 

Fredag den 23. september fikk vi den triste beskjeden at bror 

Bjørn Tilseth var død. Med dette har vi i vår loge mistet ett 

av våre eldste medlemmer. Bror Bjørn gikk inn i Odd 

Fellow for nesten 40 år siden og skulle ha fått sin 40 års 

veteranjuvel om noen få måneder, men slik skulle det altså 

dessverre ikke gå. Bror Bjørn var et ja-menneske, og opp 

gjennom årene fylte han mange roller, både i vår loge, i Leir 

nr. 6 Trøndelag og i perioden 2005-2010 var han Distrikts 

Stor Sire i Distrikt nr. 6 Trøndelag. Etter at han ikke lenger 

hadde noe verv i logen vår, var Bjørn en person det alltid 

gikk an å spørre til råds og be om trå inn som stedfortreder, 

hvis man av en eller annen grunn ikke kunne møte i logen. 

Da fikk man som regel «ja» av Bjørn, og han løste 

stedfortrederoppgaven på en utmerket måte. Når han leste, 

eller rettere sagt framførte en tekst, var det med patos og 

innlevelse. Da var det den gamle Ceremonimesteren som 

våknet. 

I de siste årene sviktet helsa, og vi så ham ikke så ofte i Logen. Det var likevel uventet og 

trist da vi fikk melding om at bror Bjørn var død. Vi lyser fred over Bjørn Tilseths minne.                                                                                                                   

.                                                                                                                       H.S 


