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NYTT ÅR! Vår overmester har ordet, og denne gang gjengir jeg utdrag av den 
talen fra vår Overmester Thor Olsen holdt i forbindelse med årets nyttårsloge, et 
møte hvor vi hadde et gledelig stort oppmøte, 22 søstre fra Rebekkaloge 18 
Tyra, 22 brødre fra egen loge og 6 gjester. Det gode budskapet ble stilig gjen-
nomført av alle  både på stoler og de 4 aktørene på golvet. Gjennom innholdet i 
dette møtet får vi en påminnelse om de gode etiske innholdet i vår orden.     
Hvis vi hadde klart å etterleve de mål som de fire aktører setter opp for oss, ville 
verden blitt mye bedre. 

Så over til Bror overmester: Mange mennesker higer etter status og anerkjen-
nelse og tenker: Hvis jeg bare kunne….. eller: Når jeg bare har skaffet meg…., 
da blir jeg lykkelig. Og så er de ikke lykkeligere når vi kommer dit. Og sakte er-

kjenner vi at det er noe vi mangler, og at det er forskjell på å leve for å eie ting 
og å leve for en mening eller en målsetning. Her er det vår orden har et bud-
skap: Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg. Legg merke til at 
det starter med oss selv. Det er ikke noe krav om at du skal returnere en gor 
gjerning, tvert imot—det kreves at du selv tar initiativet uten å vente å ffå noe 
tilbake. Når vi ikke forventer noen form for anerkjennelse eller «pay-back», da 
lever vi etter vår Ordens visjon. Og vi finner mening i våre handlinger , ikke i 
moralsk prat eller etiske drømmerier. Sympati og velvilje har aldri hjulpet noe 
menneske fra å drukne, men viljen til å skulle gjøre en forskjell for et annet 
menneske leder til handling, og det er konkret hjelp i form av handling som må 
til. Det krever mye å holde hodet kaldt og hjertet varmt i en tid som denne vi 

lever i. Å ha kritisk sans og å mene det vi mener er tillatt for alle, men vi må hol-
de fast ved vår Ordens krav til høvisk og respektfull opptreden, uansett hvem vi 
møter på vår vei.  

Året 2018 blir det vi i fellesskap gjør det til. Utfordringer vil komme, men det er 
vår måte å betrakte verden på som er avgjørende. Kan vi møte utfordringene 
med vår Ordens grunnholdning, så bidrar vi til å gjøre 2018 til et godt år. 

Med dette ønsker jeg alle brødre et godt nytt år!                                                       

Med broderlig hilsen i V, K og S  Thor Olsen                                                                                        
Overmester 

 

Vi ser at et par 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 

 

01.03. 19:00  0 + Innvielse Galla        =+    - + 

15.03. 19:00   Arbm. Klubbaften 

12.04. 19:00  Arbm.   

26.04. 19:00  Arbm. Instruksjon DDS 

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

24.05. 19:00  Arbm. Foredrag 

31.05. 19:00   Sommermøte Felles m.  42 Humanitas. Arr.  42 Humanitas.  

MANDAG: 
04.06. 

17:00 

  

Hyggetreff  
Ladesletta 
akt.senter. 

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

30.08.2018 19:00  Arbm.  

John Arne Bjørgen 13.feb 74 år 

Agnar Valstad 16.feb 82 år 

Terje Berg 18.feb 65 år 

Arne Egil Kobberrød 27.feb 68 år 

Kjell Erik Schjelvaag 10.mar 62 år 

Jan Leistad 18.mar 63 år 

Einar Thomasgård 23.mar 61 år 

Eskil Kotsbakk 26.mar 42 år 

John Myhr 05.apr 72 år 

Roger Bjarne Stefanussen 13.apr 75 år 

Jørn Erik Norangshol 13.apr 40 år 

Bjørn Heltrø 20.apr 72 år 

Øyvind E. Røskaft 23. april 37 år 

Stein Are Reinås 25.apr 50 år 

Kenneth Jenssen 30.apr 78 år 

     



 

  

 

Fredag 16. februar dro en busslast forventningsfulle brødre, søstre og gjester med buss til Kristiansund. 

Vår travel agent Arnfinn Jørgensen hadde ordnet alt det praktiske med buss, hotellrom fellesmiddag 

fredag kveld og, gjennom vår vennskapsloge Rune, skaffet operabilletter til Camen og fest i Runes loka-

ler på lørdag kveld. Dette var 10-årsjubileum for logeturene til Kristiansund, og  flere av deltakerne har 

deltatt på alle. Bussturen gikk etter vanlig opplegg, med pit-stopp på Skei i Surnadal hvor noen benyttet 

anledningen til påfyll. Så gikk turen videre til Kristiansund bare avbrutt av en liten fergetur. Vel framme i 

Kristiansund sjekket vi inn på hotellet og slappet av litt før vi gikk til fellesmiddag på Bryggekanten Bras-

serie Restaurant hvor maten var forhåndsbestilt og den smakte nok alle. Lørdag formiddag hadde vi til 

fritt bruk. Mange fikk seg en trivelig tur på byen og mange møttes på Havnekafeen for litt mat og drikke. 

Så, litt før f\klokka fem var det avgang til Operaforestillingen. Bussen kjørte oss dit og fungerte som gar-

derobe. Om forestillingen vil jeg bare si: TOPP! Flottmusikk og flinke aktører som ga oss en minnerik 

opplevelse. Etter forestillinga ble vi kjørt til Odd Fellowhuset hvor Rune-brødre hadde forberedt en hyg-

gelig fest med god mat og godt drikke til over 100 personer. Litt av en jobb de hadde gjort! Maten, avkokt 

klippfisk med poteter, gulrotstuing og bacon, smakte like godt som alle årene tidligere. Som dessert fikk 

vi fruktcocktail med krem, kaffe og cognac eller likør for de som ville ha det. Tradisjon tro fikk vi også i år 

sanginnslag fra Runegutan og Nidaros guttekor. Stor applaus! På slutten av taffelet rettet fung. Eks. OM 

Paul Hulsund stor takk til brødrene i Rune ved OM Per Nesje. Denne turen er noe mange brødre i vår 

loge ser fram til og vi håper at det blir ny tur til neste år. Det var god stemning utover natta med musikk 

og dans. Neste morgen var det avgang fra hotellet klokka 11 og det var en stille busslast som ble fraktet 

hjem. Ved kafferasten på Ellings-

gaard overrakte UM Kjell Erik 

Schjelvaag vin til vår Travel 

agent og hans frue Liv. Bildene 

viser deler av bordene, Rune-

gutan , Nidaros guttekor og 

blomsteroverrekkelsen til OM Per 

Nesje. 

 

Logedressen finner du hos  

Gratulerer brødre! Torsdag 15. februar ble bror Ragnar 

Moan(tv) og bror Jan Erik Norangshol (th) tildelt Den 

edle kjærlighets grad. Ritualet ble stilfullt gjennomfør av 

alle aktører. Det er tydelig at de hadde øvd på dette, og 

det gjør kvelden ekstra fin, både for de to som mottok 

graden og alle vi som var publikum.  

 Ny 3. grads bror. Torsdag 18. januar fikk Bror  Bård Riise 

det synlige bevis på at han møtt trofast 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 Bård med graden og ser fram 

til at benytter seg av alle rettigheter han nå har fått. 

Snart vår? Det er fortsatt vinter, og det merkes! Sibirkulda har lagt ei iskald dyne over 

Trøndelag, og værtjenesten Yr.no lover os nesten 20 kuldegrader til natta. Huttetu! 

Likevel går det fort framover mot vår og sommer i vår logekalender. Ja, etter 1. mars 

har vi faktisk bare fire ordinære logemøter igjen før vår moderloge 44 Humanitas ar-

rangerer årets sommermøte den 31. mai! Landssaken 2019 hvor vi har som mål å sam-

le inn nok penger til at Redningsselskapets nye båt får navnet Odd Fellow III, går sin 

gang, og vi har klart å nå vårt delmål på 30.000 kroner i løpet av 2017. Nå har vi en 

løpende utlodning på et stort innrammet bilde av Håkon Gullvåg. Vi har solgt over 100 

lodd á 100 kr. og dette bildet trekkes på vårt siste møte før påske. Har du ikke fått 

sjansen til å kjøpe lodd og ikke har anledning til å komme på vårt neste møte, ta kon-

takt med UM Kjell Erik Schjelvaag.  

Ny bror! På vårt møte den 1. mars får vi en ny bror når Kjell Arvid Tiller blir innvidd i 

vår loge. Det er vår Storrepresentant Arnfinn Eddy Jørgensen som er fadder. Alle aktø-

rer er godt forberedt og vi kommer tilbake med mer om innvielsen i neste nummer av 

Nidarosa. Terminlista for neste år er snart klar, og der er det satt opp informasjons-

møte/venneaften, og da er det allerede nå på tide å tenke på hvem du kan ta med deg 

på dette møtet. Tida går fort og tanken må få tid til å modnes hos eventuelle nye brød-

re, så ikke vent! 


