
 
Følgende brødre har hatt eller vil ha bursdag i nærmeste framtid 
Harald  Wammer‐Pettersen  11.mai 68  år 
Birger M.  Lykke  19.mai 71  år 
Kristian  Rokseth  20.mai 65  år 
Thor  Olsen  25.mai 42  år 
Kjell Trygve  Løfors  27.mai 66  år 
Kjell Olav  Dybvik  30.mai 43  år 
Knut  Schjetne  06.jun 41  år 
Harald Rudolf  Schjølberg  11.jun 77  år 
Tommy Marvin  Sletvold  14.jun 50  år 
Øyvind   Hulsund  26. jun 35  år 
Inge Morten  Ustad  29.jun 67  år 
John Andreas  Messell  03.jul 63  år 
Børge  Hartweg Haugen  06.jul 32  år 
Arve  Smaavik  11.jul 72  år 
Rolf  Selvli  15.jul 62  år 
Andor  Mikkelhaug  18.jul 42  år 
Torbjørn  Holm  21.jul 59  år 
Gunnar  Lien  24.jul 73  år 
Eidar  Iversen  14.aug 75  år 
Bjørn  Tilseth  20.aug 71  år 
Stig Arne   Øverby  23.aug 47  år     

       - og vi gratulerer! 
         
 
 
 
Møteplan  for resten av våren og oppstart høstterminen 
12.05 
 

=    N XX 

26.05     NV XX 
06.06 Kl.17.00 Hyggetreff for dagpasienter på Tyholt 

dagsenter i Hørløcks  vei. Møt opp og delta! 
Felles m/ Rebekkaloge Nr. 73 Magdalene 
 

09.06 Sommermøte Arr. Loge 109 Nidaros 
01.09 EI Galla 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
              

Nidarosa 
Loge 109 Nidaros 

Nr. 2—2011 

Overmester har ordet – Kjære alle brødre! 
 
Vi har forhåpentlig lagt bak oss en fin påske og ser nå fram mot 17. mai og 
sommer. Embedskollegiet går også inn mot sine siste møter, og hvor et nytt 
embedskollegium tar over. En stor takk til dere alle valgte som utnevnte 
embedsmenn i denne periode for det arbeid dere har lagt ned, og ikke minst til 
dere alle brødrene som er med på å gjøre møtene våre koselig. 
 
Som OM har det vært en spennende og fin tid med masse utfordringer, men 
også en lærerik periode.  
Vi har gjennom perioden hatt 25 års jubileum, flotte innvielser og 
gradspasseringer - med andre ord rik og god tilvekst. I logen har vi også vært så 
heldig med å ha foredrag og bedriftsbesøk. Noe som gjør at alle blir litt 
engasjert i både samfunn og næringsvirksomhet. 
Vi har også hatt logeturer som har gått til Kristiansund med operakveld, og nå 
sist til København med omvisning på Odd Fellow Paleet, noe som var en 
vellykket tur med masse av godt humør ved alle medreisende.  
Til orientering så vil det i 2012 bli Operatur til Kristiansund. Denne liste vil bli 
snart lagt ut. Her er det først til mølla. Vi får 40 billetter. 
 
Jeg vil med disse ord få takke for den tiden jeg har vært OM, en fin tid som gir 
mange gode minner. Samtidig så ønsker jeg de påtroppende embedsmenn lykke 
til med de utfordringer de har tatt på dere. Jeg vet at dere vil gå til arbeidet med 
stor iver for vår loge. Jeg er tilgjengelig for råd og veiledning hvis det ønskes. 
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Arnfinn Eddy Jørgensen 
Avtroppende OM 
 
 
 

 
 

 



 
25 års Veteranjuveler tildelt to brødre i Loge 

nr. 109 Nidaros 
 
Torsdag 28. april 2011 var en stor dag for Loge nr. 109 Nidaros. 
Brødrene Per Johansen og Harald Wammer-Pettersen ble tildelt 
25 års Veteranjuvel ved en stilfull og høytidlig seremoni.  
 
Seremonien ble stilfullt gjennomført i logesalen av Eks DSS Bjørn 
Tilseth. 
Mange egne brødre og gjester var til stede for å hedre veteranene for 
trofast medlemskap gjennom 25 år. Under taffelet var det tale og 
blomsterhilsen av bror OM som også var fadder for en av veteranene.  
Det var også flere på talelisten, - Eks DSS Bjørn Tilseth, Veteran Per 
Johansen og bror Morten Eklo. 
  
HP Tor Lamøy holdt tale fra Leir nr. 6 Trøndelag, og patriarkene fikk 
hver sin hilsen fra leiren. Hovedpatriarken takket samtidig for maten. 
 
 

 
Foran fra venstre Per Johansen og Harald Wammer-Pettersen 

Bak DSS Bjorn Tilseth og OM Arnfinn E. Jørgensen 
 
 

Undermester Paul Hulsund takker alle som bidro med gevinster 
og loddkjøp på klubbaften og sosialaften tidligere i år. Inntektene 
ble over kr. 13.000,-. Disse pengene står nå og venter på gode 
formål – og dem er det mange av. Embedskollegiet vil senere 
komme tilbake til hva pengene foreslås brukt til. 

 

 
 

To nye brødre i Loge 109 Nidaros 
 

  
 
Våre to nye brødre:  Martin Johansen og  Harald Øien 
 
På vårt møte den 14. april fikk logen tre nye brødre som fikk et møte 
med en ”verden” de aldri før har møtt. Embedsmennene med CM 
Tor Olsen i spissen gjennomførte innvielsen med stil og eleganse. 
Dette KAN aktørene, og det er en fornøyelse å være til stede! Vi 
ønsker de to nye brødre velkommen til logen og håper at våre brødre 
vil ta godt imot dem, slik at de virkelig finner seg tilrette hos oss. Vi 
håper – og tror – at dette vil skje.                              
VÆR OSS VELKOMNE, BRØDRE! 
 
VIDERE VEKST?? Som en naturlig fortsettelse av ovenstående 
nyhet benytter jeg anledningen til å minne alle våre brødre om at 
hver og en av dere må se dere rundt blant venner, kolleger og naboer 
om dere har noen som kan fortjen å få litt kjennskap til Odd Fellow-
ordenen – og kanskje på sikt bli medlem. Meld fra til bror OM eller 
et av medlemmene i nemnda for logens styrkelse og ekspansjon, så 
vil vi ta kontakt og invitere til et informasjonsmøte. Det er viktig for 
at logen vår skal få nytt blod. Alle nye brødre er en berikelse for 
ordenen! 
  

Tlf. 73 52 72 82  -  73 52 99 09 

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

Livkjolen og logedressen 

 
 


