
Festloge! Lørdag 3. november ble vår loges 34-årsdag markert med en tradisjonell festloge for våre brød-

re, deres ”bedre halvdel” og inviterte gjester - nesten 50 til sammen. Det startet med det faste festritualet 

i logesalen med god musikk. Spesielt avslutningsnummeret, Slavekoret fra Verdis opera om kong Nebu-

kadnesar, satt godt i ørene til deltakerne da de toget ut fra logesalen. I salongene ble det servert en aperi-

tiff før festlyden gikk til det festdekkede bordet i spisesalen hvor det ble servert grillet kamskjell med 

blomkålkrem, frisk salat og kaviarsmørsaus ,  en skikkelig innertier! Som hovedrett kom en godt mørnet 

oksefilet med grønnsaker og rødvinsaus. Velsmakende var også de små, nette mini-Pavlovaene som ble 

servert som dessert. Til dette ble det servert et glass hvitvin, to glass rødvin og ett glass dessertvin, selv-

sagt med andre valgmuligheter for dem som ønsket det. Ved bordet var det som seg hør og bør taler og 

tradisjonell sang  - og en til! av bror Arnold. Et innslag som høstet applaus. Bror Gunnar Ødegård holdt 

takk-for-maten-talen, krydret med lun humor. Da vi reiste oss fra bordet, var vi enige om at vi hadde fått 

valuta for pengene. Man skal ikke bestille mye ”ute på byen” før det blir atskillig dyrere enn det deltaker-

ne måtte ut med. Etter maten ble det ryddet og gjort klart til dans i spisesalen mens festlyden koste seg 

med kaffe og noggo attått i salongene.  Her kommer noen bilder fra festbordet.  

 

 

 

 

 

 

 

         Ragnar Moan   og        Jørn Erik Norangshol      

Torsdag 11/10 ble brødrene 

Ragnar Moan og Jørn Erik No-

rangshol tildelt Den høye sann-

hets grad. Seremonien inne i 

logesalen ble som vanlig stil-

fullt og flott gjennomført. Noe 

resipientene ga uttrykk for i 

sine reflekterte taler ved bro-

dermåltidet, og hvor godt det 

er å komme til logen, borte fra 

dagens mas og strev.  

t.v. Bror Arnold sang De nære 

ting og en morsom før-

julsvise.        T.h UM Kjell Erik 

Schjelvaag takker søstrene for 

hjelpen med serveringen. 

t.v bord-sjefen: UM 

Kjell Erik Schjelvaag 

og fru Anne .  

T.h blomster til en 

fast deltaker, Eks  

DDSS Knut Rotås  

(som fylte 75 den 

3/10 ) og fru Säde. 
 

 Fra           

«hovedbordet” ; St.rep. Arnfinn E.Jørgensen og fru Liv, EKS ST Marshall Wenche  Størseth, OM Thor 

Olsen, EKS OM Paul T. Hulsund og fru Wenche. 

Velkommen til oss, Jan Erik Netter! Torsdag 22. november fikk vi en 

ny bror, og det høres litt spesielt ut, når Jørn Erik Norangshol blir både 

fadder og bror til sin egen svigerfar! (Blir han da også onkel til sin ko-

ne??) Spøk til side! Innvielsen ble stilfullt gjennomført, noe alle tilstede-

værende satte pris på. Det var god stemning også ved brodermåltidet 

hvor det ble servert en utmerket lutefisk med godt tilbehør. Kvelden ble 

avsluttet med kaffe og kake og hyggelig samvær i salongen etterpå. 

En førnøyd OM Thor Olsen t.v og Jan Erik Netter t.h 

Hyggetreff for eldre. Mandag 19. november arrangerte vi  sammen med Reb.

 nr.73 Magdalene det tradisjonelle hyggetreffet for dagpasienter ved Lades-

letta Helse- og Velferdsenter.  Heldigvis var det godt oppmøte av søstre og brødre 

da vi tok imot gjestene. Vi vet at gjestene gleder seg til denne kvelden , og det 

kommer mange gjengangere! Noen går selv, noen med rullator og 

noen i rullestol. Menyen er den samme hvert år, lappskaus, kaffe 

og bløtkaker, men det gjør ingenting. Snarere tvert imot, og alle gir 

uttrykk for at maten smaker. Det er også levende musikk—også i 

år med vår veteranspellmann Bjørn Valseth, og mange av de eldre 

fikk seg en dans, med eller uten rullestol. Tida gikk fort, og i 7-tida 

begynte taxiene å komme for å transportere gjestene hjem igjen. Det gir mening 

å møte opp på dette arrangementet og gi en hjelpende hånd når vi ser hvor stor 

pris gjestene setter på det. Hvem vet, kanskje kommer noen av oss som var 

verter i år, som gjester—om ett år , ti-femten eller flere??   

Øverst to bord 

med gjes-

ter.Under : 

vertskapet  

Landssaken 2019 går godt! Jeg har vært i kontakt med Storlogen som forteller at det pr. dato har kommet inn 22 

millioner, så dette ser bra ut. I vår loge er vi ikke helt i mål ennå, selv om vi har betalt inn vår andel på 29.000 

kroner. Utlodninga på vår sosialaften den 8. november ga kr. 7050 og i tillegg ble det kjøpt ganske mange lodd 

på de to trykkene av Gullvåg og Bleken som loddes ut nå, og trekkes på julemøtet. Salget av pins til Landssaken  

har gått litt tregt, så det er ennå sjanser for å støtte saken ved å kjøpe pins. UM har mange på lager! 



 

  

Nidarosa 

Loge 109 Nidaros 

Nr. 4—2018 

 

 
Vår Undermester, Kjell Erik Schjelvaag, har ordet:  
 
Kjære brødre!  Tenn lys!  
1.søndag i advent var jeg på lysmesse i Nidarosdomen, der min gamle speider-
tropp deltok. I likhet med mange andre steder i verden tentes denne dagen lys 
for fred og håp med en flamme fraktet fra sitt opphav i Fødselskirken i Betlehem. 
En flott tradisjon, og en stund til ettertanke. 

I julen tennes mange lys. Vi er opptatt av å skape hygge og glede rundt oss, sær-
lig for våre nærmeste. Se barnas glede over gaver, nyte våre favorittretter, treffe 
familie og venner som vi ikke har sett på en stund. 

Men i julen kommer også kontrastene fram. Som Odd Fellows har vi påtatt oss 
en særlig forpliktelse til å tenne lys. For de som er syke, ensomme eller av andre 
grunner har behov for hjelp eller ekstra omtanke. Vi tenner lys gjennom hele 
året, når vi arrangerer hyggetreff, arbeider med landssak, holder julekonsert, 
bidrar fra sosialfond osv. I julen er det like viktig å vise medmenneskelig omtan-
ke og omsorg som å gi penger til gode formål. 

Kjære bror! Se deg rundt – ser du noen du kan tenne et lys for? 

Jeg ønsker alle brødre og deres familier en riktig god og fredelig julehøytid! 

 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Kjell Erik Schjelvaag 
Undermester 

Vi ser at ingen av våre brødre har rund dag nå  rett før jul,  men til neste 
år…..! Lenger utpå etterjulsvinteren kommer kanskje runde jubilanter blant 
våre brødre. Hvem det er?? Følg med i neste nummer av Nidarosa, så får du 
se! 

 

         

              

Rolf Henriksen 03.des 77 år 

Finn Børmark 03.des 79 år 

Thor  Eggen 04. des 77 år 

Arnfinn Eddy Jørgensen 10.des 69 år 

Arnold Godhavn 12.des 81 år 

Egil Jostein Ramberg 15.des 78 år 

Jan Schjølberg 16.des 79 år 

Torgeir Dybvik 17. des 56  år 

Wilfred Nebelung 29.des 78 år 

Roger Larsen 29.des 67 år 

Morten Erling Eklo 05.jan 67 år 

Tor Eivind Johansen 10.jan 59 år 

Jøran Hilmar Burø 13.jan 47 år 

Arnold Gunnar Nilsen 14.jan 78 år 

Thor Arild Skaset 24.jan 59 år 

Logedressen finner du hos  

Nytt år og nye sjanser! Vi starter allerede onsdag den 2. januar med nyttårsloge 

sammen med Rebekkaloge 73 Magdalene og OF 111 Olav Tryggvason, med sist-

nevnte loge som arrangør, så da er det viktig å møte opp! Nyttårsritualet har et 

vakkert og tankevekkende innhold som det er vel verdt å oppleve. Der er det, for å 

si som vår EKS DDSS Bjørn Eugen Johansen sa: Mange gode og kloke ord!  

Det kom bare to gjester på vår venneaften i høst, og vi fikk en ny bror. Torsdag 17. 

januar er det ny venneaften/infomøte, så ta med deg venner/bekjente og kom!  


