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NYTT ÅR! Vår overmester har ordet Kjære brødre! Da har vi lagt bak oss den mørkeste tiden 
av året. Lyset har begynt å komme tilbake og det går raskt mot vår. Det sittende embedskollegiet har 
startet sin siste termin.  
Det har vært mange utfordringer som jeg synes har blitt løst på en fremragende måte. Tenker da 
spesielt på de gode jobbene som gjøres i forbindelse med innvielse, gradspasseringer og veterantil-
delinger. Stor takk til dere alle for et godt utført arbeid.  
Nå på våren er skal to av våre brødre som etter 25 års tildeles sine velfortjente juveler. 
Ellers så kan det nevnes at det er 12 egne brødre med ledsagere og totalt 40 stk. som i slutten av 
februar skal på den årlige opera turen til Kristiansund. Dette er en flott tur som både skaper både 
relasjoner og minner. Vår Travel Agent, Storrepresentant Arnfinn Jørgensen har enda en gang gjort 
en stor jobb! 
Vi har hatt to år med landssaken og vår loge kom i mål det det beløpet som skulle betales inn kr 
59 000,- Brødre har vært flinke til å gi, både ved sosialaftener og ved kjøp av lodd ved utlodning av 
maleriene som vi fikk. Takker alle og enhver som har bidratt. 
Møteprosenten for 2018 var på 41.5% og gjennomsnittsalderen var 64 år. Vi har sett at fremmøtet har 
gått ned det siste året og spesielt på ettermøtene, og det syns jeg er litt bekymringsfullt. 
kjære brødre! Det er dere som avgjør vår loges trivsel. Møt opp og vær til stede, delta på våre loge-
møter og ikke minst ettermøter. Logens ettermøter er fine å få med seg. Mange fine og flotte disku-
sjoner. Det er gleder meg å se at brødrene er samfunnsengasjert. Vi vil på våre arbeidsmøter frem-
over våren prøve å skaffe foredragsholdere som skal bidra til at møtene blir minneverdige.  
Om du selv har noe å bidra med, eller kanskje vet om en som kan gi oss en hyggelig eller interessant 
opplevelse, så ikke nøl, men si fra til bror UM eller meg.  
Som årene går blir vi alle eldre, og den dag kommer kanskje at du ikke kan komme deg i logen på 
egen hånd. Da vil du sikkert sette pris på om en yngre bror tar kontakt og tilbyr deg skyss. Tenk deg 
om: Er det en eldre bror i min nærhet som jeg kan spørre om han trenger skyss til logen??  
Som Overmester gleder jeg meg til å se dere alle, både eldre og yngre, på våre møter. Vi trenger 
dere alle. 
                       Jeg -  som dere -  ser frem til mange hyggelige møter denne våren. 
 

Da Aristoteles en gang ble spurt hva vennskap var, svarte han: 
Det er en sjel som har tatt bopel i to legemer. 

Med broderlig hilsen i 
 Vennskap Kjærlighet og Sannhet 

Thor Olsen  Overmester 

Vi ser at ingen av våre brødre kommer til å ha helt ”rund-dag” nå på  begynnelsen av året. John 
Arne Bjørgen fylte 75 år den 13. februar, og vi gratulerer! Lenger utpå året kommer 4-5  
”helrunde” jubilanter blant våre brødre. Hvem det er? Følg med i neste nummer av Nidarosa! 

 

 

 

 

 

14.02. 19:00   = +  DGV grad  

28.02. 19:00   Arbm. Foredrag 

14.03. 19:00 25 års Vet.juvel  Arve Småvik og Jan Schjølberg 

28.03. 19:00  Arbm. Klubbaften 

11.04. 19:00    - +  Nom   XX 

25.04. 19:00  Arbm. Instr. v/DSS  Nom XX 

09.05 19.00  Arbm. Foredrag  V  XX 

17.05. 13.00  Borgertoget Oppmøte i Bispegata—øst for Munkegata 

23.05 19:00  Arbm. Foredrag 

06.06. 19:00   Sommermøte Felles m.  42 Humanitas. Arr.  109 Nidaros  

MANDAG: 
03.06. 

17:00 
Hygge-
treff 

 For Ladesletta 
akt.senter. 

i logelokalene 2. etg. Arr. Rebekkaloge Magdalene og 

  Nidaros Møt opp og delta! 

29.08.2018 19:00  EI Galla 

Morten Erling Eklo 05. jan 67 år 
Thor Eivind Johansen 10. jan 69 år 

Jøran Hilmar Burø 13.jan  47 år 

Arnold Gunnar  Nilsen 14. jan 77 år 
Thor Arild Skaset 24. jan 59  år 
John Arne Bjørgen 13.feb 75 år 

Terje Berg 18.feb 66 år 

Arne Egil Kobberrød 27.feb 69 år 

Kjell Erik Schjelvaag 10.mar 63 år 

Jan Leistad 18.mar 64 år 

Einar Thomasgård 23.mar 62 år 

Eskil Kotsbakk 26.mar 43 år 

John Myhr 05.apr 73 år 

Roger Bjarne Stefanussen 13.apr 76 år 

Jørn Erik Norangshol 13.apr 41 år 

Bjørn Heltrø 20.apr 73 år 

Øyvind E. Røskaft 23.apr 38 år 

Stein Are Reinås 25.apr 51 år 

Kenneth Jenssen 30.apr 79 år 

Slik ser terminlista ut framover, men følg med på hjemmesida. Det kan bli endringer! 



 

  

Døde brødre. Med jevne mellomrom leses melding om døde brødre i logen, og da er det kanskje 

ikke alle som tenker over hva som da skjer fra den avdødes loge til de etterlatte. Kondolanser sen-

des selvsagt men også en pengestøtte. Våre budord om å besøke de syke, oppdra de foreldreløse, 

hjelpe de trengende og begrave de døde var nok mer aktuelle i tidligere tider, men Ordenens begra-

velseskasse lever fortsatt sitt stille liv. Før 1927 var det bare et par loger i Norge som ga begravel-

sesbidrag, men 1. januar 1928 ble Ordenens Begravelseskasse grunnlagt. Logene betalte inn kr. 

2,50 pr medlem/år og i tillegg betalte medlemmene 50 øre ved hvert dødsfall. Begravelsesbidraget 

var kr. 500,- i mange år. Opp gjennom årene har det vært flere forslag om å sløyfe kontingent og/

eller tilskuddene på 50 øre ved hvert dødsfall, men kontingenten har overlevd. Begravelsesbidraget 

på 500 kroner økte til 1000 kroner i 1952, 1500 kroner i 1959. Så stod beløpet stille helt fram til 2001 

da det økte til 10.000 kroner og siden 2010 er bidraget på 15.000 kroner som betales til de etterlatte 

umiddelbart etter at en bror er død. Etter 2001 er støtten lik for søstre og brødre. Logenes innbeta-

linger til Begravelseskassen er nå ca. 60 øre pr. medlem/dag og i fjor betalte vår loge totalt 13.566 

kroner til Begravelseskassen.    Kilde: Kjell-Henrik Hendrichs: Odd Fellow Ordenens Historie Bind II   

To glade vinnere! På vårt julemøte ble det 

foretatt trekning av de to siste trykkene som 

vi har loddet ut i forbindelse med landssa-

ken. Overmester Jan Egil Andersen i loge 

93 Henrik Wergeland vant det store trykket 

av Håkon Gullvåg og det noe mindre av 

Håkon Bleken ble vunnet av vår Eks OM 

John Andreas Messell ( for tiden hjemme på 

juleferie fra Thailand) Han fulgte UMs opp-

fordring: Møt så ofte du kan,……. og du vil 

alltid ta med deg noe til glede og gavn for 

deg selv, og dermed for logen. 

 

Logedressen finner du hos  

Gratulerer brødre! Torsdag 6. desember var enda en stor dag for vår loge da bror Morten 

Erling Eklo og Eks OM Birger Mikal Lykke fikk tildelt sine velfortjente juveler for 25 års med-

lemskap i vår orden. Logesalen var velfylt da Storrepresentant Arnfinn E. Jørgensen gjennom-

førte den høytidelige tildelingen med stil og verdighet. Etterpå gikk brødrene til spisesalen 

hvor det ble servert en velsmakende juletallerken. I forbindelse med brodermåltidet var det 

mange som ville si noen gode ord til jubilantene. Overmester Thor Olsen takket begge for alt 

de har gjort for vår loge. Eks.OM Birger lykke var på hjemmebesøk da OM Thor søkte med-

lemskap i logen, og om bror Morten sa OM blant annet: «Et ja-menneske og en humør-

spreder!» Fadder for begge jubilantene er EKS OM Jostein Ramberg, og han var tydelig rørt 

da han holdt talen til sine to fadderbarn. Han har kjent begge jubilantene gjennom mange år. 

Birger siden de gikk på folkeskolen sammen; ja, enda tidligere, siden de bodde bare noe 

hundre meter fra hverandre. Morten fikk han kontakt med først gjennom arbeid og siden i 

logen. «En flink arbeidskar og en god logebror!» avsluttet bror Jostein med. HP Steinar Strøm-

dal hilste jubilantene fra Leir nr. 6 Trøndelag og overrakte dem en flaske Chateau Vin du Pap. 

Videre var det gratulasjoner fra Eks OM Karl Hamnes i vår moderloge 42 Humanitas og fra 

Storrepresentant i Leir nr. 6 Trøndelag, Tor Lamøy som også hilste fra Eks DSS Terje Selboe. 

Begge jubilantene takket for en flott seremoni, gode ord og mange fine år i logen. De ser nå 

tilbake på 25 år i logen og håper på mange flere.  Til slutt  takket Bror Einar Thomasgård for 

god mat og godt drikke og skrøt også av brødrene Terje Berg, Eidar Iversen og Wilfred Ne-

belung som hadde dekket et  stilig og julete bord.  Etterpå ble det som vanlig kaffe med noggo 

attåt i salongene, og praten gikk livlig. 

      Bildet til høyre viser jubilantene flankert av 

OM Thor Olsen og Storrepresentant Arnfinn Eddy 

Jørgensen; under: blomsteroverrekkelsen ved 

OM Thor Olsen og til slutt jubilantene og den 

glade fadder, Jostein Egil Ramberg.                          Nytt år og nye sjanser! Vi startet det nye året allerede den 4. januar med felles nyttårsloge for 

Rebekkaloge 73 Magdalene, vår egen loge og loge 111 Olav Trygvason, med den siste som ar-

rangør.  Det var godt oppmøte fra alle de tre logene og også noen gjester fra andre loger. Det 

gode og tankevekkende ritualet ble sikkert og stilfullt gjennomført av alle aktørene, både de på 

stolene og de på golvet. I dette ritualet er det virkelig ord som bør være til ettertanke! Etter mø-

tet i logesalen var det et «søskenmåltid» med tradisjonell fiskesuppe. Ett år til neste nyttårsloge! 


