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Undermester har ordet: 
 Hei, kjære brødre! 
Litt om høsten. Ja, for nå er den kommet, mørke kvelder og innehygge, selv om været akkurat nå noen dager er kjempeflott! Som UM 
i logen prøver jeg å få til litt variert innhold på våre ettermøter, og håper at brødrene kan hygge seg med gode menyer/retter. Jeg har en 
utfordring til dere: For at våre ettermøter skal få et variert innhold, så er jeg avhengig av innspill fra dere brødre, enten det gjelder 
meny eller verbale innslag på ettermøtene.  
På vårt møte 30.09. har vi klubbaften og det blir da servert saltlapskaus med riktig drikke til. Ellers vil det på neste møte, den 14. 
oktober, bli servert ovnsbakt klippfisk med bacon og potetmos. Spennende og godt! Ellers vedlegger jeg hele høstens menyoversikt på 
side 2. Som dere ser så blir det litt av hvert å smake på! 
 
Bror OM og jeg vil på nytt prøve å få til et besøk før jul i de nye lokalene til Lexus-Toyota, siden det forrige besøket ble avlyst på 
grunn av for liten påmelding.  
På nyåret skal jeg også arrangere et besøk hos bedriften som jeg selv jobber i - Fugro OCEANOR på Pirsenteret. Jeg kommer tilbake 
med dato for dette besøket senere.  Den 6. november skal vi arrangere Festloge m/ledsagere. Denne kvelden bør settes av allerede nå. 
Det blir servert 3-retters middag med god drikke til en hyggelig pris, og etterpå vil det bli muligheter for en dans eller flere. Vår 
vennskapsloge i Kristiansund er også invitert, og det meldes at flere brødre er fra klippfiskbyen er interesserte i å komme.( Det blir 
også operatur dit over nyttår!) 
Møt opp på torsdagene framover og lytt til OM`s ord. Vi har alle godt av det. 
Og like viktig: Vær også med på ettermøtene og delta ved brodermåltidet. Det styrker samholdet blant brødrene. Det er hyggeligere 
når det er folksomt rundt bordene! 
                     Paul Tore Hulsund 
                                   UM 
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Meny Loge 109 Nidaros høsten 2010 
Møte  30. september…Saltlapskaus 
Møte  14. oktober ……Ovnsbakt klippfisk m/bacon og potetmos 
Møte  28. oktober…….Snitzel med grønnsaker 
Festloge 6. november   Egen 3-retters festmeny.                                                   
Møte 11. november…   Kalkun m/waldorfsalat 
Møte 25. november…  .Lutefisk, serveres to ganger. 
Julemøte 9.  desember   Ribbe og pinnekjøtt  buffét. 
 
Litt informasjon fra Distriktsrådet i distrikt nr. 6: 

 Førjulskonserten: Årets førjulskonsert – som vanlig med topp program! - blir arrangert i logelokalene søndag 21. november kl. 18.00. 
Som vanlig blir det et rikholdig program, og Distriktsrådet har bestemt at kr. 25.000 av overskuddet skal gå til organisasjonen ”Våre 
hjem”. Dette er en organisasjon som jeg tror de færreste av våre brødre kjenner til. Organisasjonen som ble grunnlagt i 1995, er en 
omsorgs- og behandlingsinstitusjon for barn og ungdom i alderen 13-18 år. Noen ganger ut over 18 år også. De kan ta imot opptil 13 unge 
i akuttplasser eller langtidsplasser fordelt på 2 adresser i byen og en utenfor byen. 

 Fellesgaven fra logene i distriktet – mottakere bestemmes av Overmestermøte i nær framtid. 
 UNP-representant fra Tronheim! UNP, Odd Fellows and Rebekahs United Nations Pilgrimeage for Youth, 

har i snart 60 år arrangert utdannelses- og opplevelsesturer til USA for ungdom. Fra Norge reiser 12 
ungdommer hver år, slik at alle våre distrikter blir representert i løpet av en to-årsperiode. Det er Odd Fellow 
lokalt som samarbeider med de videregående skolene i distriktene om en stilkonkurranse. Opplegget går over 
to uker, en uke i FN med bl.a. foredrag om de ulike sidene av FNs arbeid i verden, og så er det en ukestur til 
Washington og Canada. I år var det Maria Munkvold som vant fra vårt distrikt, og hun har sagt seg villig til å 
holde foredrag i en OF-loge en Rebekkaloge og i begge leirene. Den loge som gjør avtale med Maria, skal 
informere om dette  til alle logene, slik at så mange som mulig kan få høre om hennes opplevelser på UNP. 
De som er interessert i å vite mer om UNP, kan se på Storogens hjemmesider under ungdomsarbeid. 
Nettadressen er http://www.oddfellow.no/category.php?categoryID=101 Der er det bilder, reisebrev og også 
noen av stilene fra tidligere års UNP-turer. 
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Terminlista: Årets terminliste er blitt forsinket. ILoge 109 Nidaros har vi valgt å legge ut vår terminliste på hjemmesida vår, men nå 
kommer den også som hefte. 
Medlemsmatrikkel med bilder kommer også i ny utgave i disse dager! 
Årets informasjonsmøte blir arranger i logelokalene søndag 17. oktober kl. 17.00. Da er det viktig at mange brødre møter opp, for 
dette er første gang potensielle nye brødre møter oss i logelokalene. Da er det viktig at det ikke er glissent i lokalene! Hvis noen av dere 
brødre har venner, kjente eller kolleger som dere tror kan bli gode Odd Fellows – eller ha godt av informasjon om ordenen, så ta dem 
med! Det er snart tid for innvielse, og akkurat nå har vi ingen nye brødre ”på vent”. Hvis det ikke blir noen innvielser i høst, vil det få 
konsekvenser for terminlistene våre i 1 ½ år framover. 
 
Kontingentinngangen i logen vår er god! Ved siste gjennomgang ser Br. Kasserer at det pr. dato er bare to brødre som ikke har betalt – 
en fin framgang fra siste opptelling. Vi håper de siste betaler snart, for det er så leit å mase på brødre. Ellers så er det noen som ikke har 
vært oppmerksom på at kontingenten nå er kr. 1310,- pr. halvår, men det ordnes det opp i 
 
Oppmøtestatstikken er imidlertid ikke like munter lesning. Vi vet at det er noen brødre som av forskjellige grunner har vanskelig for 
å møte så ofte i logen, men når oppmøtet av egne brødre varierer fra 18 til 44, har vi kanskje noe å gå på. Derfor, hvis du ikke har vært 
på møte på en tid, se om du kan finne tid til å komme. Både embedskollegiet og de øvrige brødre setter pris på at logesalen ikke har 
mange tomme stoler. Apropos tommer stoler! En oppfordring til dere som har tatt imot en eller annen oppgave med fast stol: Hvis du er 
forhindret fra å komme, prøv å skaff stedfortreder for deg – eller si i alle fall fra til OM eller UM så snart som mulig. 
Hyggelig hilsen fra San Vincente! Vi har fått kort, brev og bilde fra organisasjonen SOS barnebyer om vårt fadderbarn i San 
Vincente.  Han går på skolen og gjør det godt der, spiller fotball og driver med idrett som gutter i Norge. Barnebyen har nå startet et 
opplæringstilbud for vanskeligstilte kvinner i området rundt barnebyen slik at de kan lære seg et yrke og kanskje starte en liten ”bedrift”. 
De har også hatt besøkshelger hvor de biologiske foreldrene til barna i barnebyen får komme inn i byen, se seg om og oppleve hvordan 
barna deres har det etter at de flyttet fra sin familie og inn i den nye tilværelsen. For oss som var med på den store landsomfattende 
innsamlingen er det godt å se at det som vi var med på å legge grunnlaget for, har båret frukter, selv om det er bare småsaker i den store 
sammenhengen. Vi ser at det nytter å gi en liten håndsrekning! 

Livkjolen og dressen kjøpes hos 
GUNNAR REE A/S, Søndre gt. 21, 

Tlf  73 52 72 82    73 52 99 09 
7010  TRONDHEIM 
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Følgende brødre har hatt eller vil ha bursdag i nærmeste framtid:   
Kåre Johan Moen 08.09. 74 år
Trygve Kringtrø 10.09. 69 år
gnar Rundberget 15.09. 78 år
Terje Skagseth 22.09. 53 år
Harald Olav Storli 27.09. 63 år
Paul Tore Hulsund 29.09. 60 år
Pål  Sund 07.10. 56 år
Bjørn Basmo 10.10. 61 år
Arne Høybakken 18.10. 69 år
Jarle Skaanes 21.10. 69 år
Helge Johny Dyndal 28.10. 59 år
Karl Steen 16.11. 74 år

     
Vi ser at Bror UM nettopp har hatt rund dag - og vi gratulerer både ham  
og de andre! Selv hilser han akkurat nå til brødrene fra Chania på Kreta  
hvor han ferier sammen med venner. – Litt bedre vær enn vi har , har han  
kanskje 
Som vi ser av lista, er det flere som venter på runde tall til neste år, og helt 
 på slutten av året kommer enda et par runde jubilanter blant våre brødre. 
 Hvem det er?  
Tja, følg med i neste nummer av Nidarosa, så får du se! 
 

         
Møteplan  for første del av høstterminen 
Torsdag: 
30.09. 19:00 Arbm. Klubbaften 
14.10. 19:00  -+  
28.10. 19:00 Arbm. Sosialaften 
Lørdag 
06.11.: 18:00 

 
   F  m/damer kl. 18.00, Logesal Cicignon 

Sønd. 07.11. 18:00 
 

   M  Arr. Loge nr 109 Nidaros 
Torsdag: 
11.11. 19:00 =+  
 

Mand. 
22.11. 17:00 

 

Hyggetreff for dagpasientene ved Tyholt  
Dagsenter i Hørlocks v 66  
(Merk tid og dag kl. 17.00-19.00) 
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