
 

  

Nidarosa 

Loge 109 Nidaros 

Nr. 2—2017 

 

Vår avtroppende Overermester har ordet:  Brødre! 

Er det virkelig sommer? Ja kjære brødre, det nærmer seg ihverfall sommer nå som vi 

er kommet godt i gang med juni måned. Det er fortsatt litt kaldt om nettene, men om 

dagen har solen kommet såpass høyt at den varmer godt. Det varmer også godt at vi 

har fått to nye brødre i logen, Ragnar Moan og Jørn Erik Norangshol . Det er veldig 

hyggelig å se at de finner seg godt til rette i logen.   Logen trenger nye brødre for å 

utvikle seg . Bruk sommeren godt og tenk om DU kan ta med en eller to til informa-

sjonsmøtet den 14. september. Du kan godt be Overmester eller logens Nemnd for 

styrkelse og ekspansjon  invitere dem til dette møtet. De gjør det gjerne! 

Det nærmer seg også slutten på mitt embede som overmester, og fra høsten av er 

det nye embedsmenn som skal overta og drive logen i to nye år. Jeg ønsker de nye 

valgte embedsmenn med Thor Olsen i spissen til lykke med det arbeidet som står 

foran dem.  

I de utnevnte nemdene, har  Nemnd for Omsorg  en viktig  oppgave. Medlemmene i 

nemnden skal besøke syke brødre  og orientere de øvrige brødrene og om deres til-

stand. Det er på tide å «blåse liv» i nemdene.  Jeg vil utfordre de brødrene som har 

tatt på seg oppgaver i de forskjellige nemdene om å lese det som står i Lov for Loger 

om funksjonen for de forskjellige nemdene. 

Jeg vil med dette takke embedskollegiet og brødrene for den tiden som jeg har hatt 

som overmester i denne terminen, og jeg ønsker dere alle en riktig god sommer. 

Med broderlig hilsen 

I vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Paul Tore Hulsund  

 Overmester 

 

14.06. 17:00   
Hyggetreff  
Ladesletta 
akt.senter. 

Arr.   Rebekkaloge Magdalene og  Nidaros i  
logelokalene. Møt opp og delta! MRK ONSDAG 

31.08. 19:00  El Galla 

14.09    

  
  Arbm   Infomøte/Sosialaften 

28.09      ≡ +  Galla 

12.10.17   = +  

 26.10.17   O +  Galla 

     

Nils Stokke 05, mai 51 år 

Bård  Riise 11. mai 58 år 

Birger M. Lykke 19.mai 77 år 

Kristian Rokseth 20.mai 71 år 

Thor Olsen 25.mai 48 år 

Kjell Trygve Løfors 27.mai 72 år 

Kjell Olav Dybvik 30.mai 49 år 

Tommy Marvin Sletvold 14.juni 56 år 

Øyvind Hulsund 26. juni 41 år 

Glenn Atle Strømsvik 30.juni 39 år 

John Andreas Messell 03.juli 69 år 

Børge Hartweg 06.juli 38 år 

Arve Smaavik 11.juli 78 år 

Andor Mikkelhaug 18.juli 48 år 

Torbjørn Holm 21.juli 65 år 

Eidar Iversen 14.aug 81 år 

Stig Arne Øverby 23.aug 53 år 

Kåre Johan  Moen 08. sept 81 år 

Vi ser at ingen av våre brødre kommer til å ha ”rund-dag” nå i sommer, men utpå 
høsten kommer det et par ”runde” jubilanter blant våre brødre. Hvem det er? Tja, 
følg med i kommende nummer av Nidarosa, så får du se!  

Slik ser terminlista ut for oppstarten til høsten. Av erfaring vet vi at det kan bli end-

ringer i terminlista. Følg derfor med på logens hjemmeside. 



 

  
 Årets operatur til Kristiansund 

Også i år hadde loge nr. 6 Rune sikret seg et visst antall billetter til siste forestilling av La Boheme av Giacomo 
Puccini lørdag 18. februar. Som vanlig var det stor pågang fra brødrene i Nidaros for å komme med, og det var 
en gjeng forventningsfulle brødre og ledsagere som med leid buss fredag morgen dro fra Trondheim sentralsta-
sjon fredag 17/2. Etter et passende opphold på Skei i Surnadal fortsatte bussen til Kristiansund via ferga Halsa-

Kanestraum. 

På fredagskvelden spiste de fleste middag på Bassengkanten Brasseri, hvor var forhåndsbestilt forskjellige 3 
retters middager. Etter frokost neste morgen var det en utflukt på Atlanterhavsveien, en imponerende vei som 
forbinder Averøy med fastlandet over øyer, holmer og skjær ved hjelp av 8 bruer over en strekning på litt over 8 
km. Tilbake i Kristiansund var lunsjtid og deretter litt avslapping før kveldens forestilling, Puccinis opera La 

Boheme. Denne er beskrevet som kanskje tidenes mest gripende og populære opera og den skuffet ingen.  

 Etter forestillingen sto bussen klar til å kjøre oss til Odd Fellow huset, der vi skulle spise middag og 
hygge oss sammen med brødre fra Rune og deres ledsagere.  Etter velkomstdrink og sosialt samvær i salong-
en og tilstøtende rom lød signalet om at maten var klar. Spisesalen ble raskt fylt, og straks første glasset var 
skjenket, fremførte Runegutta Kristiansundsangen mens alle stod. Slik tradisjonen tilsier, ble det også i år ser-

vert avkokt klippfisk med gulrotstuing og bacon, en rett forsamlingen tydeligvis satte pris på.                           

I løpet av taffelet ble det holdt taler av OM Tore Hals i Rune, OM Paul Tore Hulsund og Storrepr. Trond Reidar 

Jenssen fra Loge 115Ankerfestet.   

Tradisjon tro fremførte også i år Nidaros guttekor flere sanger og avsluttet med den populære Trondheimsnatt. 
 Da taffelet vel var over, ble spisesalen ryddet og gjort klar til dans. Baren var åpen, deltagerne fordelte 
seg på salongen og spisesalen, dansen tok til, og det vennskapelige samværet fortsatte som vanlig utover i de 

små timer. Enda en minneverdig kveld med opera og forbrødring! 

På søndag var det utsjekking og busstransport i et elendig regnvær via Vinjefjorden, Søvasslikjølen og tilbake i 
Trondheim.  Avslutningsvis gjenstår det bare å rette en hjertelig takk til vår «travel agent» Arnfinn Jørgensen, 

som enda en gang hadde gjort jobben med å planlegge hele turen.  

Bilder fra taffelet og Nidaros guttekor 

Til slutt takk til Terje Ustad for tekst og bilder fra turen.  

 

Logedressen finner du hos  

 

 

 

Gradpasseringer siden sist:: 

Den 2. mars fikk  Nils Stokke (til venstre) Den Edle  

Kjærlighets  Grad, og to uker senere, den 16. mars,  

ble Bård Riise (til høyre) tildelt Det Gode Vennskaps 

 grad. Det er alltid hyggelig med gradpasseringer, 

 for det viser at det gror i logen vår. Håper dette fortsetter! 

Torsdag 30. mars hadde vi vårens klubbaften. Loddsalg og trekninger er ikke alltid rettferdig, 

synes mange. Noen vinner flere gevinster, andre vinner ingenting, men alle støtter broderfondet som 

kan brukes til gode formål. Denne gang kom det inn 5950 kroner på klubbaften.  

17. mai. Også i år stilte  Odd Fellow opp i Borgertoget 

Dette er en fin måte å synliggjøre ordenen på. Bortimot 

50 brødre og søstre fulgte fanen vår gjennom byen, og 

det hadde  absolutt vært plass til fler!  

 

 

Den 14. mai kom meldingen om at Bror Per Johansen var død. Det var 

ikke uventet, siden han var alvorlig syk et par år. Per gikk inn i vår loge 

den 6. mars 1986, så han hadde over 30 års medlemskap i ordenen. 

Det er trist og vemodig å tenke på at vi ikke mer skal få se hans blide 

ansikt og høre hans lune stemme fortelle gode historier, gjerne om 

hunder og jakt. Mange ordenssøsken møtte fram for å ta farvel med 

Bror Per  i Strinda kirke den 19. mai. Vi lyser fred over Per Johansens 

Ny matrikkel er endelig ferdig. Har du ikke fått den ennå, så kontakt bror sekretær. Vi bør  kanskje 

ta en runde med ny fotografering av alle brødre så vi kan ha en ny matrikkel med nye fargebilder 

om ikke så lenge.  

Nytt embedskollegium er valgt! Vi gratulerer følgende: OM Thor Olsen, UM Børge Hartweg 

Haugen, SK.Mester Torgeir Dybvik, Sekr. Jan K. Leistad, og CM Stig Arne Øverby. I tillegg er det 

valgt fire nemnder: For styrkelse og ekspansjon, Nominasjonsnemnd, Finansnemnd og Nemnd for 

hjelp og støtte. Noen av nemdene er viktige for logens arbeid, men det har vært lite å høre fra en-

kelte i enkelte perioder.  Det er viktig å ta tak i nemndarbeidet nå når vi starter opp igjen til høsten. 


