
Ny rapport om vårt fadderbarn, Sergio, i San Vincente i El Salvador har nettopp 

kommet til oss. Hazel Ramirez, som har skrevet denne rapporten, forteller at Sergio 

har vokst fysisk og utviklet seg mye mentalt i det siste året. Han har blitt en høy ung-

dom som også har modnet mye, noe som vises på forskjellige vis. Han tar ansvar i 

”huset sitt”, tar seg av SOS-søskenene sine og hjelper SOS-mora når han ser at det er 

mye å gjøre. Tidligere kunne det hende at han prøvde å lure seg unna oppgavene 

sine i huset og heller stikke seg bort for å leke med 

kamerater, men nå trives han med husarbeid, særlig 

når han kan gjøre en innsats på kjøkkenet, og han ser 

for seg at han kanskje kan jobbe i en restaurant når 

han blir voksen. Selv om Sergio bor fast i barnebyen, 

har han et godt forhold til familien sin, spesielt søste-

ra Julia som dere ser på bilder her, og han besøker 

ofte den biologiske familien sin. Sergio har også 

mange gode venner som han er sammen med i fritida, 

spiller fotball og driver med forskjellige leker. En av 

kameratene, Jorge, arbeider i et supermarked, og Sergio beundrer ham og ser opp til 

ham, selv om de ikke er sammen så ofte siden Jorge jobber ved siden av skolen. På 

skolen går det også fint med Sergio. Han går nå i 9. klasse, og han er klar over at ut-

danning er viktig. Han tar også et ekstrakurs i engelsk fordi at han vet at språk er 

viktig i et framtidig yrke, uansett hva det måtte bli. Han tar også datakurs og kurs i 

matlaging fordi det er viktig for framtida. I fjor deltok han i en malerkonkurranse på 

skolen og han vant faktisk denne konkurransen! Tydeligvis en gutt med mange talen-

ter! Hva han skal gjøre når han er ferdig med grunnutdanninga si vet han ikke ennå. 

Kanskje blir det noe med matlaging, data eller kanskje skal han studere jus! Heldigvis 

er det ennå litt tid til han må bestemme seg, sier Hazel Ramirez til slutt før han enda 

en gang takker for den støtte vi gir til SOS barnebyen i El Salvador. Til nyere brødre 

kan vi fortelle at vi har hatt denne adopsjonsavtalen i over ti år nå. Det hele begynte 

etter at Odd Fellow, sammen med SOS barnebyer samlet inn penger til denne barne-

byen i landsaksjonen 2003. El Salvador er den minste staten i Mellom-Amerika, og 

landet ble hardt rammet av et stort jordskjelv i 2001, så det var et stort behov for 

hjelp. Grunnsteinen ble lagt ned i mars 2003. Da landsaksjonen var over, foreslo em-

bedskollegiet at vi skulle inngå en adopsjonsavtale for å støtte den videre driften av 

den nye barnebyen. Organisasjonen SOS barnebyer ”ga oss” da Sergio Benjamin 

Velásquez Villalta som er hans hele og fulle navn. Over nyttår kommer sikkert en ny 

Et nytt embedskollegium skal nå ta fatt på ”arven” etter  vårt forrige embedskollegium og 

arbeide for at vi skal få mange hyggelige logekvelder framover. Nominasjonsnemnda har, 

etter beste evne, prøvd å  sette sammen et lag som i fellesskap skal lede logen vår i de nes-

te to årene. Helt til like før installasjonen måtte det en liten endring til, etter at en av våre 

brødre med tungt hjerte måtte innse at det ikke ville være lurt å prøve å kombinere det 

vervet han hadde tatt på seg i logen vår, med en krevende jobb og privatliv. Når slike ting 

skjer, og endringer må til, er det fint å se at brødre trør til og sier JA når de blir spurt! Det 

nye embedskollegiet vil da bli slik:                                                          
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       Tre av de nyvalgte embedsmennene ble på tradisjonelt vis installert av DSS Terje Selboe 

og hans fungerende storembedsmenn. To blir innsatt på vårt møte torsdag 14. september. I 

tillegg til de valgte embedsmenn er det også en rekke utnevnte embedsmenn og flere valg-

te og utnevnte nevnder som også skal bidra til ulike sider av  logearbeidet. Vi ønsker de nye 

embedsmenn og nevnder lykke til i arbeidet de skal utføre i de to neste årene, men husk: Vi 

kan alle bidra til at møtene blir gode og innholdsrike.  Har du en god idé til innhold på etter-

møtene, si fra til noen i embedskollegiet! 

De siste årene har tilgangen på nye brødre vært lavere enn det vi har som målsetting i vår 

handlingsplan, og dette må vi i fellesskap forsøke å gjøre noe med. Vi skal selvfølgelig ha 

kvalitet fremfor kvantitet, men hvordan vi skal  ”markedsføre” oss og rekruttere nye vil være 

et av spørsmålene vi må arbeide med.  Synliggjøring og avmystifisering  av  vårt virke tror 

jeg vi vil være avhengige av i forhold til fremtidig rekruttering.   

 
Målsettingen må være at alle brødre skal ha minst ett fadderbarn.  
Høst er også tid for å avholde Minneloge. Denne høsten er det loge 109 Nidaros som skal 

arrangere minnelogen. Minneloge er som ordet sier, en logeaften hvor vi skal hedre og min-

nes våre avdøde brødre. Jeg både håper og tror at mange av dere vil møte opp for å vise 

våre avdøde brødre den respekt de fortjener.  

Til slutt vil jeg gjerne få ønske alle brødrene i loge 109 Nidaros en riktig fin høst.  

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Thor Olsen 
Overmester 

Sergio og søsteren, Julia. 
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Vår nyvalgte Overmester, Thor Olsen, har ordet:  

Brødre! Som nyvalgt Overmester i loge 109 Nidaros vil jeg først og fremst takke for 

den tillit dere har vist meg. Loge Nidaros er, og har alltid vært, en veldreven loge, og 

det er derfor med stor ærbødighet jeg og det nye kollegiet, nå skal videreføre disse rike 

tradisjonene og den kulturen vår loge har. Betryggende er det også å vite at vår loge 

har mange dyktige brødre som vi kan trekke veksler på i forskjellige sammenhenger. 

Utfordringene er mange, men vi gleder oss til å ta fatt på de neste 2 årene. 

En loge er en stor organisasjon, og i forbindelse med en Embedsmannsinstallasjon er 

det mange verv i vår loge som skal bekles. Valgte og utnevnte embedsmenn, valgte og 

utnevnte nevnder, privatnevnd og vennelogekomité. Alle posisjoner er nå besatt, og 

jeg vil gjerne rette en takk til de som velvillig har påtatt seg en oppgave.  

Selv om vi har en veldreven loge, skal en vel ikke underslå at også vi har utfordringer 

som må vi må arbeide med i månedene/ årene som kommer. Hvordan skal vi kunne få 

brødre som ikke møter så ofte, eller ikke møter i det hele tatt, til igjen å komme på våre 

logemøter. Selv om Undermester alltid avslutter møtene oppe i salen med å oppfordre 

brødrene til å møte så ofte de kan, er kanskje ikke dette tilstrekkelig. Er vi ikke attrakti-

ve nok, hva kan vi i kollegiet gjøre, og ikke minst hva kan du som den enkeltes fadder 

gjøre.  

Ønsker gjerne at brødre, erfarne og nye, kan bidra med nyttige innspill til videreutvik-

ling av logens indre liv og hva ettermøtene skal inneholde. Dette kan være etisk post 

oppe i logesalen, eller foredrag/underholdning på ettermøtene.  

Vi har et stort aldersspenn i vår loge, og en skal vel ikke se bort i fra at den yngre 

garde kan tilføre logen noen nye tanker og ideer. Når det er sagt, vil jeg gjerne presise-

re at det som skjer oppe i salen med arbeidsritualer og gradsritualer selvsagt ligger fast 

som den viktige tradisjonsbæreren de er.  

                                                                                                                        Fortsettes neste side 

Vi ser at en av våre brødre har runde dag nå  i høst og vi gratulerer alle! Lenger 
utpå året kommer kanskje enda flere runde jubilanter blant våre brødre. 

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

 

Vår storrepresentant/Travel agent Arnfinn Eddy Jørgensen er i full gang med å 
arbeide med opereraturen helga 16. – 19. februar 2018, og han tar imot påmelding i 
disse dager. Vær rask til å melde dere på. På denne turen er det den kjente 
operaen ”Carmen” vi får se, og vi regner med at våre brødre i Loge 109 Rune også 
er i gang med planlegging av ”Operafesten”. 
                                                              Nidarosa kommer med mer info etter hvert. 

 

Vi blir eldre, kjære brødre, og takk for det!  

Her er høstens første bursdagsliste: 

 Eidar  Iversen  14.aug  81 år 

 Stig Arne  Øverby  23.aug  53 år 

 Ragnar  Moan 26. aug  62  år 

 Kåre Johan  Moen  08.sept  81 år 

 Thomas Nielsen  19.sept  29 år 

 Harald Olav  Storli  27.sept  70 år 

 Paul Tore  Hulsund  29.sept  67 år 

 Pål  Sund  07.okt  63 år 

 Bjørn  Basmo  10.okt  68 år 

 Harald  Øien  19.okt  67 år 

 Jøran Sand  04. nov  49 år 

 Helge Sigmund  Wannebo  20.nov  71 år 

 Nils  Moe  21.nov  75 år 


