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Vår undermester har ordet: Brødre! Det nærmer seg med raske skritt påske og vår!  

En flott tid på årets tidshjul, det gror, spirer og blir varmere i været. Med våren nærmer det seg også ter-
minslutt og slutten for vår tid i Embedskollegiet som har hatt sitt virke fra 2015 - 2017. Vi går nå inn i en 
nominasjonperiode hvor nye embetsmenn skal nomineres og velges. Dette er en spennende tid for brødre 
som blir valgt inn i nye roller og oppgaver. En tid som er forbundet med både ærefrykt og respekt. Nettopp 
fordi man skal inn i både nye og ukjente faser av et logeliv. For at vår loge skal lykkes i sitt arbeid er det 
derfor viktig at hver enkelt tar i et tak når man blir spurt om en plass i kollegiet. Husk da at ukjente ting og 
oppgaver som ligger litt utenfor komfortsonen bidrar til utvikling av deg selv som person. Når man påtar 
seg et verv skal man også vite at man har kollegiet og brødrene i ryggen som spiller hverandre gode.  

Vi har nå februar tatt opp to nye resipienter og flere står på listen framover, noe som viser et godt rekrutte-

ringsarbeid. Vi håper denne trenden fortsetter i tiden som kommer. Vi har alle et ansvar i dette viktige 

arbeide i vår Loge. 

Som Undermester må jeg få skryte av alle som tar sitt tørn i privatnemnden. Denne rulleringsordningen 

har til tider fungert bra, men har også hatt sine utfordringer. UM skal i løpet av vårteminen prøve å få noen 

til å ta seg av dekkingen av bord, gjerne pensjonister eller de som har mulighet til å møte noe tidligere på 

logekvelden. Disse vil bare ha ansvaret for dekkingen og ikke serveringen. Man ser at det er brødrene 

som har problemer å komme tidsnok til dekkingen, pga jobb, og dette må man ta hensyn til. 

Til dere brødre som har et verv, eller skal stille i privatnemnd! Hver snill å skaff en stedfortreder eller gi 

oss beskjed hvis du ikke kan komme. Dette i respekt for øvrige brødre som må ta din oppgave på kort 

varsel. 

Men kjære brødre, en liten bønn, det er nettopp dere som avgjør vår loges trivsel. Møt opp og vær til 

stede, delta på våre logemøter og ikke minst våre ettermøter. Som undermester gleder jeg meg til å se 

dere på våre møter.  Vi trenger dere. Velkommen skal alle være.  

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å ønske alle brødrene en riktig god påske, selv om det ennå er 

noen uker til det.  

Håper at dere alle får en fin vinter, en flott vår og en riktig god påske.  

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet  

                                               Thor Olsen             

Vi ser at en av våre brødre kommer til å ha ”rund-dag” nå på  begynnelsen av 
året. Lenger utpå året kommer enda et par ”runde” jubilanter blant våre brødre. 

 Hvem det er? Tja, følg med i kommende nummer av Nidarosa, så får du se!  

 

 

 

 

          Vi blir eldre, kjære brødre 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

02.03. 19:00  =+   

16.03. 19:00  - +   

30.03. 19:00  0 + Innvielse Galla NXX  (1. gangs nominasjon) 

27.04. 19:00  Arbm. Klubbaften NXX (2. gangs nominasjon) 

11.05. 19:00  Arbm. VXX   (Valgmøte) 

17.05. 13:00   Borgertoget—husk å møte opp i Bispegata—øst 

08.06. 19:00   Sommermøte Felles m.  42 Humanitas. Arr.  109 Nidaros 

ONSDAG: 
14.06. 

17:00 

  

Hyggetreff  
Ladesletta 
akt.senter. 

Arr. RebekkalogerMagdalene og  Nidaros i logelo-
kalene. Møt opp og delta! 

31.08.2017 19:00  El Galla 

John Arne Bjørgen 13.feb 73 år 

Agnar Valstad 16.feb 81 år 

Terje Berg 18.feb 64 år 

Arne Egil Kobberrød 27.feb 67 år 

Kjell Erik Schjelvaag 10.mar 61 år 

Jan Leistad 18.mar 62 år 

Einar Thomasgård 23.mar 60 år 

Eskil Kotsbakk 26.mar 41 år 

John Myhr 05.apr 71 år 

Roger Bjarne Stefanussen 13.apr 74 år 

Jørn Erik Norangshol 13.apr 39 år 

Bjørn Heltrø 20.apr 71 år 

Øyvind E. Røskaft 23. april 36 år 

Stein Are Reinås 25.apr 49 år 

Per Johansen 28.apr 77 år 

Kenneth Jenssen 30.apr 77 år 



 

 50 års veteranjuvel til Kåre Johan Moen 

Jubileumsbilde. 

Foran: Jubilanten flankert av Over-

mester Paul T. Hulsund og Deputert 

Stor Sire Geir Småvik. 

Bak: Fungerende storembedsmenn 

Thor Lamøy, Gunnar Ødegaard, 

Bjørn Mjøsund og Arnfinn Eddy Jør-

gensen. 

Torsdag 16. februar ble en merkedag av de sjeldne i vår Loge. Da ble Bror Kåre Johan Moen tildelt det 
synlige bevis på at han har vært en Odd Fellow i 50 år. Logesalen var fylt til trengsel med brødre fra 10 
forskjellige loger fra Stiklestad i nord til Viken i sør. Den høytidelige seremonien ble  gjennomført med stil 
av  Deputert Stor Sire Geir Småvik og hans fungerende Storembedsmenn.  
Ved brodermåltidet som besto av lammeskank med godt tilbehør, var det naturlig nok mange taler. Dep. 
Stor Sire Geir Småvik hilste og overleverte blomster fra Storlogen med "takk for veteranens verk" (uttrykk 
fra "sang til veteraner" som ble sunget under middagen). 
Overmester Paul T. Hulsund gratulerte jubilanten på vegne av Loge 109 Nidaros. Han omtalte ukjente 
sider ved Kåre, bl.a. at han hadde vært idrettsmann, syklet styrkeprøven, drevet med svømming og ski-
hopping, har tatt idrettsmerket 40 ganger. Bror Kåre  har alltid påtatt seg de oppgaver han er spurt om å 
påta seg i logen. Overmester avsluttet med å overlevere miniatyrjuvelen og blomster fra loge 109. 
HP Torstein Hegvold hilste fra Leir nr.6 Trøndelag og overleverte en flaske patriarkvin, trolig ikke 50 år! 
Bror Arve Småvik bidro med å synge  "o sole mio". Overmester Karl Hamnes hilste fra loge 42 Humani-
tas, hvor Kåre ble innviet i for 50 år siden og var medlem av de første 17 årene. Steffen Aune takket for 
det Kåre hadde betydd for ham som fadder, hilste ham fra OM og Storrep i 32 Viken. Johan Fredrik 
Dahle, venn av Kåre i 72 år, som selv har 50-årsjuvel mintes oppveksten i Ila/Schøningsdalen og gratu-
lerte jubilanten. Jubilanten selv takket for at han hadde fått den opplevelsen det var å motta juvelen i 
logesalen. - Han så tilbake på logevandringen, og mintes bror Arild Myhre, som var hans fadder. Han 
husker innvielsen sin og CM's første ord til ham. Gjennom jobben sin reiste Kåre strekningen Møre-
Tromsø  og besøkt en rekke loger. Det har gitt ham mange venner som han fortsatt har kontakt med. Til 
slutt takket jubilanten alle som hadde satt av denne kvelden for å gjøre kvelden minnerik for ham. 
Arne Kobberrød takket for maten, og takket også på vegne av alle fadderbarna for det Kåre hadde gjort 

 

Logedressen finner du hos  

Velkommen brødre! Torsdag 2. februar fikk vi to nye 

brødre da Ragnar Moan(tv) og Jan Erik Norangshol 

(th) ble innviet i vår loge. Ritualet ble gjen-

nomført med stil, selv om noen av aktørene 

var litt usikre. Men: Øving gjør mester, så 

neste gang sitter sikkert replikkene bedre! 

 

 Ny 3. grads bror. Torsdag 19. januar fikk Bror Ro-

ger Larsen det synlige bevis på at han møtt tro-

fast—så ofte han kan - på våre møter da han ble 

tildelt Den Høye Sannhets grad. Som vanlig ble 

seremonien gjennomført med verdighet og stil av 

aktørene. Vi gratulerer med graden og ser fram til 

at benytter seg av alle rettigheter han nå har fått. 

Nominasjon og valg er noe som engasjerer  - noen svært mye, andre lite eller ingen ting. 

Noen VIL svært gjerne ha verv, mens andre helst ser at de slipper. I lag og organisasjoner er 

det ulike holdninger til dette med å ta på seg verv. I vår loge er det mange oppgaver som 

skal gjøres, noen embedsmenn velges av logen, mens andre utnevnes av den nye Over– 

eller Undermester. Nominasjonsnemnda i vår loge er nå—foreløpig— i mål med sitt arbeid, 

og nemndas formann er takknemlig for at så mange brødre er villige til å påta seg oppgaver 

i neste valgperiode. Jeg bruker ordet foreløpig fordi vi av erfaring vet at det kan skje ting 

som gjør at kabalen må endres, litt eller mye. Om du ikke er blitt spurt denne gang, så skal 

du vite at det kommer mange flere sjanser. På nominasjonsmøtet 30/3 får vi se hvem som 

blir foreslått av nominasjonsnemnda. Senere kan ”benkeforslag” komme. 

Operaturen til Kristiansund ble det ikke plass til i denne utgaven av Nidarosa. Det går rykter 

om en vellykket tur også i år, og vi kommer tilbake med omtale senere. Hvis noen har bilder 

eller andre bidrag, ta kontakt med Harald Storli 

Førjulskonserten 2016 ga et overskudd på ca 65000,- kroner som etter forslag fra logene 

blir delt mellom Ups and Downs, støtteforeningen for barn med Downs syndrom, og 

Trondheim Røde Kors, øremerket det gode arbeidet Røde Kors gjør med enslige mindreåri-

ge flyktninger som er kommet hit til distriktet. 


