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Vår  Undermester har ordet:  Kjære brødre!        Nok et semester nærmer seg 
slutten, og vi er snart halvveis i denne embedsperioden. Vi har hatt noen fine 
gradspasseringer dette året, og ikke minst de nye aktørene fortjener honnør 
både for å ta utfordringen og for måten oppgavene er løst på! Innvielser og 
gradspasseringer gir innhold til logemøtene. For å sikre dette også i tiden som 
kommer, er jevn tilgang på nye brødre helt avgjørende. Vi opplever i likhet 
med de fleste logene en øking av gjennomsnittsalderen. Et krafttak for re-
kruttering er nødvendig. Nye brødre i alle aldre er velkommen til oss, men vi 
trenger ikke minst flere yngre brødre. Hvordan skal vi fenge deres interesse? 
Og hvordan skal vi nå dem? Dette er spørsmål vi må finne svaret på framover.  

Ettermøtene er svært viktige for brødrenes trivsel, og skal være med på å gi 
logelivet innhold og mening. Alle ettermøtene til arbeidsmøtene bør ha et 
innhold. Har du tips til dette, så nøl ikke med å si fra. Det trenger ikke å være 
så «avansert». Har du gjort eller opplevd noe som brødrene kan ha interesse 
av å høre om? Eller har du hørt andre fortelle om noe interessant, spesielt 
eller spennende? Kanskje noe som er til ettertanke? I det kommende året får 
vi mange ettermøter som skal gis et innhold – så ideer og forslag mottas med 
stor takk! 

Så håper jeg på god oppslutning om sommermøtet - og ikke minst om vårt 
siste møte denne våren, som er hyggetreffet for dagpasientene ved Lades-
letta mandag den 4. juni med start kl. 1700. Når man ser disse sammenkoms-
tene betyr for deltakerne ser man virkelig at det er ved å gi at man får. 

Jeg ønsker alle brødrene en riktig god sommer og vel møtt til et nytt og spen-
nende logeår den 30. august! 

Med broderlig hilsen i V, K og S 

Kjell Erik Schjelvaag, UM 

 

Nils Stokke 05, mai 52 år 

Bård  Riise 11. mai 52 år 

Birger M. Lykke 19.mai 78 år 

Kristian Rokseth 20.mai 72 år 

Thor Olsen 25.mai 49 år 

Kjell Trygve Løfors 27.mai 73 år 

Kjell Olav Dybvik 30.mai 50 år 

Tommy Marvin Sletvold 14.juni 57 år 

Øyvind Hulsund 26. juni 42 år 

John Andreas Messell 03.juli 70 år 

Børge Hartweg 06.juli 39 år 

Arve Smaavik 11.juli 79 år 

Andor Mikkelhaug 18.juli 49 år 

Torbjørn Holm 21.juli 66 år 

Eidar Iversen 14.aug 82 år 

Stig Arne Øverby 23.aug 54 år 

Kåre Johan  Moen 08. sept 82 år 

Vi ser at to av våre brødre kommer til å ha ”rund-dag” nå i sommer 50 og 70 år, og 
utpå høsten kommer det flere ”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 fort kan bli 

endringer i terminlista. Følg derfor med på logens hjemmeside. 

04.06. 17:00   
Hyggetreff  
Ladesletta 
akt.senter. 

Arr.       Rebekkaloge Magdalene og  Nidaros i  
logelokalene. Møt opp og delta! MRK ONSDAG 14/6 

30.08. 19:00  Arbm.   Foredrag 

13.09    19,00  -+  Infomøte/Sosialaften 

27.09    19,00  Arbm  Venneaften m/foredrag 

11.10. 19.00  = + Galla  

 25.10.17 19.00  Arbm.  Sosialaften 

     03.11. 18.00  Festloge Galla 



Nidarosa bare på nett? Etter at vi nå har hatt papirutgaven av Nidarosa stort sett med 4 num-
mer i året i 14 år , synes jeg det er på tide å reise spørsmålet om det er OK at Nidarosa ikke 

lenger kommer på papir men bare på vår hjemmeside. Brødrene oppfordres til å si sin mening!  

  
  

 

Logedressen finner du hos  

Torsdag 15. 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 7000 kroner på klubbaften. Samtidig ble også 

det store bildet av Håkon Gullvåg trukket. Den heldige vinner ble en av våre langveisfarende brødre, 

nemlig Nils Stokke fra Rindal. Denne utlodninga som har foregått over flere måneder, innbragte 

11600 kroner som går direkte til den pågående landssaken. De som ikke vant, men som ønsker seg 

et blide av Håkon Gullvåg eller Håkon Bleken, skal vite at vi har enda et Gullvåg-bilde og et bilde gitt 

av Håkon Bleken. Disse blir det utlodning på til høsten, så bare følg med! 

17. mai. Også i år stilte  Rebekkasøstre og Odd Fellows opp i Borgertoget. Været 

viste seg fra god-sida, faktisk mye bedre enn alle meldinger, noe som absolutt bi-

dro til en fin feiring av nasjonaldagen. I fjor var vi bortimot 50 brødre og søstre 

fulgte fanen vår gjennom byen . I år var vi dessverre bare litt over 30, og det hadde  

absolutt vært plass til flere! Håper det blir flere neste år i jubileumsåret, for dette 

er jo en fin måte å synliggjøre Odd Fellowordenen på.  Jeg håper  at alle overmest-

rene vil ta opp dette i sine respektive loger god tid før neste års 17. mai.                                               

Nyvalg! Nei, ikke riktig ennå, men utpå vårparten neste år. Det sittende embedskollegiet er nå halv-

veis i sin periode, og Nominasjonsnemnda går snart i gang med sitt  arbeid. Det er mange viktige 

oppgaver som skal løses, og mange hensyn å ta. Det betyr at nominasjonsnevnda har et møysom-

melig arbeid for å bemanne alle valgembeder og de valgte nevndene for perioden 2019 til 2021. 

Utover høsten vil mange av dere få forespørsel om å ta en oppgave, og heldigvis er det vanligvis-

mange som er villige! Når du blir spurt, si «ja», men hold det for deg selv, for i denne store kabalen 

kan det bli nødvendig med forandringer.  

Velkommen, vår nye bror, Kjell Tiller! Torsdag 1. mars 

var en ny merkedag for vår loge, da vi fikk en ny logebror. 

Innvielsen ble stilig gjennomført av alle aktører, noen nye og 

noen mer garvede. Logemøtet var godt besøkt, og det satte 

en ekstra spiss på kvelden, både for embedskollegiet og vår 

nye bror. Det utgjør en stor forskjell når logesalen er så godt 

besatt som den var på denne kvelden.           Etter seremo-

nien i logesalen gikk brødrene til et pent dekket bord i spise-

salen hvor det ble servert helstekt svinefilét med soppstuing 

og drikke etter eget valg. Maten fikk svært god omtale rundt bordet. Som vanlig ved innvielser var 

det taler av bror Overmester, fadder og resepienten selv. Etter måltidet ble det servert undermes-

ters eplekake med krem til kaffen, også det falt i smak hos brødrene! Fadder for vår nye bror er vår 

storrepresentant Arnfinn Eddy Jørgensen, som igjen har gjort en god jobb med å sørge for tilvekst i 

logen. Takk til han, og vi andre må følge opp dette arbeidet!  

 

DKP I Leiren. Mandag 7. mai ble vår Undermester Kjell Erik Schjelvaag tildelt Leirens høyeste 

grad, Den Kongelige purpurgrad. Dette er en omfattende seremoni som oppsummerer det meste av 

vår utvikling gjennom gradene i loge og leir. Seremonien ble som vanlig stilfullt gjennomført og det 

var sikkert en spesiell opplevelse for vår UM siden han var den eneste resipienten denne gang. 

Gratulerer! 


