
Loppemarked i logehuset. Sist helg, lørdag 22. og søndag 23. september var det en stor-

stilt dugnad av Odd Fellows, søstre og brødre, da det store loppemarkedet gikk av stabelen. Det 

hadde kommet inn en mengde flotte lopper fra søstre og brødre, dødsbo og andre. Over 40 

kubikkmeter ble fredag ettermiddag/kveld fraktet fra lager på Kattem til logehuset hvor flittige 

søstre og brødre sorterte og plasserte så alt var klart til åpningen 

på lørdag formiddag. Været viste seg ikke fra sin beste side den-

ne helga, men det gjorde visst  ikke noe. En time før åpning var 

det kø ved begge innganger og parkeringsvaktene hadde hende-

ne fulle. Parkeringsplassen ble fort for liten og nabogatene 

måtte tas i bruk, men de besøkende beholdt humøret. Handle-

lysten var god, og mange fant akkurat det de jaktet på. Etter 

første dag ble det fylt på med nye lopper, og på søndag var det 

på’n igjen. Også da var det stor 

tilstrømning av nysgjerrige og 

kjøpelystne, noen gjengangere 

fra lørdagen også. Handelen 

gikk strålende da også og mange godbiter fikk nytt hjem. Med så store mengder lopper ble det 

selvsagt mye igjen. Alle leker og klær ble sortert og pakket i sekker til Fretex, mens det øvrige ble 

lastet på container siden ingen av dem som skulle komme og hente det de ville ha, møtte opp. 

Synd det! Mange brødre og søstre som ikke var engasjert i loppe-

markedet, stakk også innom for å se, prate, kjøpe eller bare ta en 

prat. Mange ga uttrykk for at dette var trive-

lig, selv om det var hektisk.  Alt i alt må vi si 

at arrangementet ble en suksess, både økono-

misk og ikke minst sosialt. En stor takk må 

rettes til initiativtaker og primus motor, UM Helge Værnes i loge 66 Gunne-

rus. Han har gjort en kjempejobb, godt hjulpet av mange flittige hender, 

både før, under og etter arrangementet.  

Nominasjonsnevnda melder at de er godt i rute med sitt viktige arbeid. Heldigvis er det mange JA-

mennesker i logen vår! Det er bra, for det trenger vi! Skal kommende embedskollegium og nevnder 

fungere godt sammen så er det viktig at de som er valgt til ulike oppgaver er villige til å gjøre en god 

jobb. Det er ennå mange måneder til valgene skal foregå, men det er godt at nevnda ikke har noe tids-

press. Likevel vet vi jo at selv om man tror at alt er i boks, så kan det dukke opp ting som gjør at pusle-

spillet må legges om igjen. Det så vi jo ved forrige valg. Derfor er det viktig at nominasjonsnevnda og de 

som er forespurt, holder tett om det de vet. Lykke til med prosessen videre! 

Hyggetreff for eldre. Mandag 4.juni arrangerte vår loge sammen med Rebekkaloge nr 73 Magdalene det tradisjo-

nelle hyggetreffet for dagpasienter ved Ladesletta aktivitetssenter. I logehuset. Det ble 

servert en varmrett etterfulgt av kaffe og kaker. Som vanlig var det også anledning 

til en svingom eller flere til musikk av Bjørn Valseth, noe som mange av gjestene 

satte pris på. Det er hyggelig å gjøre noe for de eldre, og har du ikke deltatt tidlige-

re, så kom på hyggetreffet nå i høst som blir mandag 19. november. 

 

 

Over: Stor stemning, både rundt bordene og på dansegolvet. 
T.V.: Storrepresentant Arnfinn Jørgensen som vokalist for spellmann Bjørn Valseth 

Torsdag 13.september ble vår nyestebror, Kjell Arvid Tiller, tildelt Det 

gode vennskaps grad. Seremonien ble stilfullt gjennomført av alle aktører 

og distriktets instruktør i gradspill var full av lovord om det han hadde 

opplevd. Etter høytideligheten i logesalen gikk brødrene til bords hvor det 

ble servert en helt utmerket gravlaks med dillstuede poteter. UM Kjell Erik 

Schjelvaag holdte en tankevekkende tale om vennskapets styrke og forut-

setninger til resipienten. Fadderen, Arnfinn Eddy Jørgensen hilste også sitt 

nyeste fadderbarn, og til slutt takket bror Kjell for tilliten og det han har 

opplevd så langt i vår loge. Etter brodermåltidet var det som vanlig trivelig 

samvær i salongen, med mange gode historier. 

 

Over lageret fredag kl.12 og under kl18 

Grasrot-andelen virker! Ved den spede oppstarten i 2011 hadde en bror vår loge som grasrotmotta-

ker, noe som genererte hele 66 kroner til logen vår det året. Etter hver økte antallet spillere. Nå er det 

20 brødre som bidrar til vår grasrotandel, og siden 2011 har  hele 48500 kroner rullet inn på vår konto, 

penger som er bevilget til mange gode formål. Enda er det plass til flere grasrotgivere, så kom igjen! 

Odd Fellow III er under bygging. Landssaken går stadig framover og i Storlogen får jeg opplyst 

at det pr dato har kommet inn rett under 17 millioner. I mange loger foregår det fortsatt ulike tiltak 

som vil gi store bidrag. Hos oss går utlodninga videre, det selges pins og deler av overskuddet fra loppe-

markedet hjelper også på, så målsetninga om 1000 kroner pr. medlem kommer vi nok til å nå.  
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Vår  Undermester, Kjell Erik Schjelvaag, har ordet:  

Kjære brødre,                                                                                                      

vi er allerede godt i gang med høstsemesteret, og i skrivende stund har vi alle-

rede gjennomført en flott gradspassering, og vi skal ha venneaften om noen få 

dager. Så går det slag i slag framover, med Den Høye Sannhets Grad, sosial-

aften, festloge og innvielse, før vi runder av med julemøte, der vi også skal ha 

tildeling av 25 års veteranjuveler til brødrene Morten Eklo og Birger Lykke. 

Utpå neste år, jubileumsåret, blir det utdeling av enda flere juveler.                                                       

Det er slik vi ønsker programmet skal være: Fylt med godt og meningsbæren-

de innhold. At vi kjenner på at samværet med brødrene beriker oss – at vi tar 

med hjem gode impulser til glede både for oss selv og våre omgivelser. 

Den arv som ligger i ordenens verdier, budord, ritualer og tradisjoner repre-

senterer en stor verdi. Det er dette som gjør Ordenen til det den er – som gir 

den den innhold og særpreg. Men samtidig så ville dette blitt spinkelt uten det 

bidraget som kommer fra brødrene gjennom deres deltakelse i det daglige 

arbeidet i sin loge. Hvis Ordenens verdier og tradisjoner får prege en aktiv lo-

gehverdag med godt frammøte av brødre som byr på seg selv og det den en-

kelte står for, får logen en indre kraft til berikelse for alle. Da blir en pluss en 

mer enn to. Utbyttet blir rett og slett større enn «innsatsen». Jeg gleder meg 

til mange gode møter og samtaler i logen utover høsten! 

  Kjell Erik Schjelvaag                                                                        
Undermester 

Vi ser at to av våre brødre har runde dager 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 på nett, så får du se!  

 

Vår storrepresentant/Travel Agent Arnfinn Eddy Jørgensen er i full gang med å 
arbeide med opereraturen i februar. Neste tur går i helga 22.– 24. februar 2019, og 
vår Travel Agent, Arnfinn, tar imot påmelding i fortløpende. Vær rask til å melde 
dere på. På denne turen er det den kjente operaen ”Macbeth” vi får se, og vi 
regner med at våre brødre i Loge 109 Rune også er i gang med planlegging av 
”Operafesten”. 

 

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

Her er høstens første bursdagsliste: 

 Eidar  Iversen  14.aug  82 år 

 Stig Arne  Øverby  23.aug  54 år 

 Ragnar  Moan 26. aug  63  år 

 Kåre Johan  Moen  08.sept  82 år 

 Thomas Nielsen  19.sept  30 år 

 Harald Olav  Storli  27.sept  71 år 

 Paul Tore  Hulsund  29.sept  68 år 

 Pål  Sund  07.okt  64 år 

 Bjørn  Basmo  10.okt  69 år 

 Harald  Øien  19.okt  68 år 

 Jøran Sand  04. nov  50 år 

 Helge Sigmund  Wannebo  20.nov  72 år 

 Nils  Moe  21.nov  76 år 

Logedressen finner du hos  

Kommende møter: Torsdag 11/10 ≡ + Galla. Torsdag 25/10 Arb.m /Sosialaften         

Lørdag 3/11 kl. 18.00 Festloge Galla. Torsdag 8/11 O+ Galla, en eller fler nye brr.!   

Mandag 19/11 Hyggetreff for dagpasienter v/Ladesletta Helse—og Velferdssenter. 


