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Kjære logebrødre! 
Vi har lagt bak oss den mørkeste tiden av året. Lyset har begynt å komme tilbake. Været kan spille oss et puss, 
med følelse av vår, men vi må ikke glemme at vi er i februar måned og at mars står for tur. Nå som 
Embedskollegiet går inn i sitt siste halvår, vil jeg takke alle for det dere har bidratt med. Det har vært mange 
utfordringer som har blitt løst på fremragende måter. Tenker da på de gode jobbene som gjøres i forbindelse 
med gradspasseringer. Stor takk til dere alle for et godt utført arbeide. 
Den 3. mars vil vi i vår loge ha instruksjon av DSS. Dette ser vi fram til, og jeg oppfordrer dere til å møte, for vi 
har fortsatt mye og lære, enten vi er ferske eller noe eldre i vårt logeliv. 
Samtidig ser vi at det kommer Veterantildelinger for brødrene Harald Wammer Pettersen og Per Johansen. Vi 
lar det bli en stemningsfull aften, med at mange logebrødre vil møte fram. Dette vil skje den 28. mars.  
Vår loge har pr. tiden 71 medlemmer, men jeg vet at det kommer flere. Det er godt å vite at brødrene arbeider 
med å få flere til å søke medlemskap i Ordenen. 
Ellers kan det nevnes at 29 brødre, søstre og ledsagere vil dra på logetur til København. Vi drar fra Trondheim 
fredag 25. februar med buss fra Trondheim. Vi har fått den store ære å få omvisning på Odd Fellow Paleet der. 
Alle gleder seg, og vi ser fram til en hyggelig tur. 
Men kjære brødre, en liten bønn, det er nettopp dere som avgjør vår loges trivsel. Møt opp og vær til stede, 
delta på våre logemøter og ikke minst våre ettermøter.  
Som Overmester gleder jeg meg til å se dere på våre møter. Vi trenger dere. 
Velkommen skal alle være. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å ønske alle brødrene en riktig god påske, 
selv om det ennå er noen uker til det. Håper at dere alle får den drømmepåsken dere ønsker og ser fram til! 
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Arnfinn Jørgensen OM 
 

 
Vår Frue åpen kirke – en situasjonsrapport etter 2 års drift: På et felles 
distriktsrådsmøte for Rebekkasøstre og Odd Fellows i Trøndelag ble det nylig gjennomført en evaluering etter 
snart to års drift. Vår kontaktperson, storrepresentant Laila Moen fra Rebekkaloge nr. 118 Tyra, ledet møtet. 
Kirkens Bymisjon som driver Åpen kirke, er svært takknemlige for den støtte de mottar fra oss. Det kom fram 
både positive og negative opplevelser brødre og søstre har hatt som kirkeverter. Noen av de mer negative 
hendelsene har det naturlig nok vært mest oppmerksomhet rundt, mens de mange positive opplevelsene 
brødre og søstre har hatt, har det vært mindre blest om – slik vil det nå en gang være. Det har blitt en vesentlig 
endring i opplegget siden vi startet: Vårt vertsopplegg er redusert fra 24 til 9 timer i døgnet ved at vaktene nå 
går fra 9-12, 12-15 og 15-18. At vi nå har vakter bare på dagtid, er sikkert en lettelse, og som en beredskap i 
tilfellet uheldige episoder vil politi og helseteam følge tettere opp, samtidig som Kirkens Bymisjon også har en 
”nærvakt” som kan kontaktes. I noen loger har det til tider vært vanskelig å skaffe nok kirkeverter, mens andre 
loger nesten har venteliste for å få ei vakt i kirka. Så ulikt oppfattes dette av våre medlemmer! En idé som ble 
luftet på møtet var å blande søstre og brødre i på våre vaktdager, ut fra den tanke at litt ”vanskelige” personer 
lettere lar seg snakke til rette eller veilede av en av det motsatt kjønn. Det kan være vel verdt å prøve, mente 
Laila Moen som håper at losjene vil klare å fylle sine vaktlister. Vi fortsetter vårt engasjement i Åpen kirke ett år 
om gangen.  Vi i vår loge har vakter tirsdager i ukene 11, 22, 33 og 44, så meld deg på, hvis du kan ha tid til å 
gjøre en innsats noen timer på dagtid en tirsdag! Det er også mulig å gå flere sammen.         H.S 

 

 

 



         
Besøk hos vår bror Svein Arne i Albir. 
På formiddagen den 25. april trillet undertegnede m/ledsager inn i den hyggelige 
strandbyen Albir, 60 km nord for Alicante og bare noen steinkast fra Benidorm. Formålet 
med turen var å avlegge vår bror Svein Arne Kaspersen og hans fru Wenche Hartweg 
Kaspersen et besøk. Wenche er forøvrig Rebekkasøster i Tyra.  
 

 
Som flere av dere vet pakket familien Kaspersen det de hadde i Skjetnemarka og flyttet 
hit for ca 1,5 år siden. Svein Arne er ansatt i Østensjø Rederi, og arbeider som stuert på 
supplybåt – 4 uker ute, og 4 uker i land. Wenche har sitt daglige virke som vernepleier på 
Trondheim kommunes rehabiliterings-senter, Vistamar, som ligger ca 20 minutter unna 
med bil, i Villajoyosa. 
Sammen med seg har de barna Emil, Sondre og Tuva, som stortrives på den norske 
skolen som ligger noen hundre meter oppe i åsen ovenfor. 
 

 

 
Her bor Svein Arne med familie 
 
Mange besøkende venner fra fjern og nær strikker innom, og en fantastisk gjestfrihet fra 
vertskapet sørger for at Kaspersens har et rikt sosialt liv på sin romslige eiendom, noe 
som også mange besøkende brødre og søstre kan skrive under på. 

  Logeliv finnes det også i Albir. Her er det månedlige møter, felles for brødre og  
søstre,   i uformelle omgivelser i den lokale norske sjømannskirken. 
 



  
 
Ikke uventet hadde vi en usedvanlig 
trivelig dag sammen med familien 
Kaspersen. For anledningen supplert med 
Tyra-søster Gerd (Wenches mor). 
Samtidig medbringer vi de beste hilsener 
til Loge Nidaros fra vår bror Svein Arne. 
 

 
Stemningsbilde fra strandpromenaden. 
Bilder og tekst: Tommy Sletvold 
 

 
 
Overskuddet fra førjulskonserten er nå overlevert de glade 
mottakere, organisasjonen Våre hjem A/S. Dette er en omsorgs- og 
behandlingsinstitusjon med langtidsplasser, hvor barn og ungdom 
som har vært utsatt for omsorgssvikt eller trenger psykiatrisk 
behandling, kan få hjelp. Organisasjonen arbeider i tett samarbeid 
med Trondheim kommune, og organisasjonens hovedidé er å drive 
små enheter som er organisert som et vanlig hjem med fagpersoner 
som kan følge opp beboerne på en måte som er skreddersydd for 
den enkeltes behov for. De har for tiden plass til 13 barn/ungdommer 
i sine tre hus som ligger på tre steder i byen: Tanem, Nidarvoll og 
Selsbakk. Da de fikk gaven fra førjulskonserten, var de svært 
takknemlige, og en representant fra organisasjonen kan komme på 
et logemøte og fortelle om arbeidet de driver, hvis det skulle være 
ønske om det. Jeg synes dette er en fin måte å hjelpe mennesker i 
nød på – denne gang mennesker i vårt nærmiljø. 
Jeg synes jeg må benytte denne anledningen til å takke bror Bjørn 
Heltrø som i noen år nå har vært vår representant i komitéen for 
førjulskonserten. Takk for jobben, Bjørn – håper det ikke blir 
vanskelig å finne din etterfølger!                                      H.S 
 
Livkjolen og logedressen 
kjøpes hos GUNNAR REE A/S, Søndre gt. 21, 
7010  TRONDHEIM 
Tlf. 73 52 72 82  -  73 52 99 09 
 



 
Følgende brødre har hatt eller vil ha bursdag i nærmeste framtid: 
Karl Håkon Madsen 05.feb 84 år 
John Arne Bjørgen 13.feb 67 år 
Agnar Valstad 16.feb 75 år 
Terje Berg 18.feb 58 år 
Bjørn Olav Sørø 21.feb 66 år 
Arne Egil Kobberrød 27.feb 61 år 
Kjell Erik Schjelvaag 10.mar 55 år 
Torbjørn Hallan 15.mar 63 år 
Rune Sandø 19.mar 47 år 
Einar Thomasgård 23.mar 54 år 
Eskil  Kotsbakk 26.mar 35 år 
Svein Arne Kaspersen 27.mar 42 år 
Henk Vaags 02.apr 81 år 
John Myhr 05.apr 65 år 
Alf Reidar Størseth 09.apr 79 år 
Øyvind Bjørke 11.apr 78 år 
Roger Bjarne Stefanussen 13.apr 68 år 
Frode Amundsen 14.apr 47 år 
Steffen Aune 14.apr 32 år 
Bjørn Heltrø 20.apr 65 år 
Stein Are Reinås 25.apr 43 år 
Per Johansen 28.apr 71 år 
Kenneth Jenssen 30.apr 71 år 

 
--- og brødrene gratulerer! 
 
Terminlista de nærmeste månedene. Merk endringer! 
3.3. 

 
Arbm. Foredrag 

17.3. 
 

Arbm. Kunstnerisk innslag 

31.3. 
 

 
Arbm. Klubbaften 

14.4.    Innvielse Galla 
                  28.4.  Ve. Ju. Harald Wammer-Pettersen og 

Per Johansen 
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