
Torsdag 28. mars hadde vi vårens klubbaften.   Det var et rimelig bra besøkt arbeidsmøte og på ettermøtet fortalte  

brødrene Jørn Erik Norangshol og Paul Hulsund  om sin velsmakende hobby: Ølbrygging. Virkelig interessant, synes 

mange. Så ble det utlodning med åresalg og trekning på medbrakte gevinster, og som vanlig var vinnerlykken ujevnt 

fordelt, men for å sitere bror Thor Arild: utlodningen gikk ikke min vei, men hva betyr vel det når vi får samlet inn 6000 

kroner til gode formål? 

  

 

Logedressen finner du hos  

GRATULERER, Arve og Jan! Torsdag 14. mars fikk vi i Loge 

109 Nidaros to nye 25-års veteraner da brødrene Arve 

Småvik og Jan Schjølberg fikk sine veteranjuveler. Seremo-

nien ble stilfullt gjennomført av St.Repr. Arnfinn Eddy Jør-

gensen. Våre faste lesere vil sikkert huske at  vår loge også 

fikk to 25-års veteraner på det siste møtet før jul, da Birger 

Mikal Lykke og Morten Erling Eklo fikk sine juveler. Det 

som er ekstra spesielt, er at alle fire jubilantene hadde 

samme fadder, Jostein Egil Ramberg. Virkelig godt jobba, 

bror Jostein!  

17. mai. Også i år stilte  Rebekkasøstre og Odd Fellows opp i Borgertoget. Været viste seg fra god-sida, faktisk mye 

bedre enn alle meldinger, noe som absolutt bidro til en fin feiring av nasjonaldagen. I fjor var vi bortimot 50 brødre og 

søstre fulgte fanen vår gjennom byen . I år var vi heldigvis nesten 70, men det hadde  absolutt vært plass til flere! 

Håper det blir enda flere neste år, for da er det vår loge som har hovedansvaret for vårt innslag i Borgertoget, og dette 

er jo en fin måte å synliggjøre Odd Fellowordenen på. .Foreløpig er det ikke mange  distrikt som har egen Odd Fellow-

fane, men flere kommer etter.                                                                         Bildet er tatt under oppstillingen i Bispegata. 

OPERATUR Det var bortimot 40 forventningsfulle brødre, søstre og ektefeller som møtte fram på Trond-

heim Sentralstasjon om formiddagen fredag den 22. februar. En trivelig busstur med sanger og quiz før den 

tradisjonelle «pitstop’en» i Surnadal. Fredag kveld var det som vanlig felles middag på Bryggekanten Brasserie. 

På restauranten ble vi også møtt og ønsket velkommen av OM og flere brødre i Loge nr 6 Rune. Lørdag fri til 

egen disposisjon fram til avreise til operaen. Noen tok en runde på fjorden med Sundbåten, noen ruslet rundt i 

byen, andre så ski-VM på tv. I år skulle vi se MacBeth av Shakespeare/Verdi. Lite kjærlighet, men desto mer 

maktspill og død. Etter en litt tung 1.akt løsnet det litt etter pausen, og selv de av oss som har «litt tungt for det», 

klarte å følge handlingen utover. Etter at applausen hadde lagt seg lot vi oss frakte til logehuset der vertskapet i 

Loge 6 Rune hadde lagt til rette for en trivelig aften, med den tradisjonelle avkokte klippfisken som hovedrett. 

Nidaros Guttekor hadde sin årlige opptreden – og høstet nesten like mye applaus som operaensemblet! UM Kjell 

Erik Schjelvaag holdt talen fra Loge 109 Nidaros, og fremhevet det nære forholdet mellom Nordmøre og Trønde-

lag. Han fikk god respons for forslaget om å døpe om Nordmøre til «det nye Sør-Trøndelag» etter at Nord- og 

Sør-Trøndelag er slått sammen. Han takket også for det arbeid Loge Rune legger ned i forbindelse med våre 

operaturer, og overrakte blomster til OM Per Nesje. Måltidet ble avsluttet med at Ex OM Terje Berg takket for 

nydelig mat, hvoretter praten og dansen fortsatte ut i de små timer. Søndagen ble innledet med en rolig frokost, 

hvoretter vi satte kursen tilbake mot Trondheim. Under en innlagt kaffestopp på Ellingsgården fikk Travel Agent 

Arnfinn Eddy Jørgensen og fru Liv varm takk for det arbeidet de gjør for at vi skal få dette tilbudet. Det er mye 

arbeid som ikke vises for oss andre, sa UM før han overrakte en vinflaske til de to som et tegn på vår takknem-

lighet. Vel hjemme i Trondheim ble ruta som vanlig lagt over Byåsen så flere av reisefølget kunne hoppe av. Fin 

service det også! (Innlegget er noe forkortet og uten bilder på grunn av plassmangel. Bilder og hele reportasjen 

innlegg vil sener bli lagt ut på vår hjemmeside.) 

Gradpasseringer i vårterminen. I løpet av 2018 hadde vi flere innvielser og i år kommer 

gradpasseringene. Torsdag 14. februar ble bror Jan Erik Netter tildelt Den edle kjærlighets grad 

og torsdag 1. april ble bror Kjell Tiller tildelt Det gode vennskaps grad. Som vanlig ble høyti-

deligheten i logesalen gjennomført med stil og sikkerhet av aktørene. Begge   brødrene 

har fulgt Undermesters oppfordring ved avslutning av våre møter, og de vært svært flitti-

ge til å møte og vi gratulerer dem begge! 

Godt vær og fin stemning var det på Skansen da Odd Fellow III var på besøk mandag 20. mai. 

Redningsskøyta fortsatte nordover, og i dag kunne vi se at den var i aksjon for å berge ei ferje 

med 150 passasjerer som hadde fått motorstopp ute på Vestfjorden . Fin pr for Ordenen! 



  

 Kjære brødre! 

Vårterminen nærmer seg slutten for det sittende Embedskollegiet og ikke minst for 
meg. Årene som Overmester i Loge nr. 109 Nidaros har for meg vært en veldig ærefull 
og lærerik periode. Jeg tar med mange minner i møte med positive og imøtekommende 
brødre gjennom disse to årene. 

For de fleste av brødrene er Overmester kun en som leder logemøtet, enten det er et 
arbeidsmøte, et møte med opptak av ny bror eller gradspasseringer. I tillegg er Over-
mester ansvarlig for møtene som gjennomføres i embedskollegiet. Det er forberedelser 
til hvert møte med kjøreplan eller agenda uansett hvilket av møtene det gjelder. Tekster 
til gradspasseringer må pugges og arbeidet som Overmester er tidkrevende og samti-
dig veldig lærerikt og givende.  

Det er avholdt embedsmøter i tillegg til alle logemøtene, innvielser, gradspasseringer, 
tildeling av flere 25 års veteranjuvel og gjennomføring av Venneaften som ledd i rekrut-
teringsarbeidet i inneværende periode. Vi håper på flere nye medlemmer utover høs-
ten. 

Men selv om det skjer mange aktiviteter rundt oss må vi ikke glemme den indre end-
ringen, nemlig arbeidet med oss selv. Vårt formål er å bli bedre og mer menneskekjær-
lige. En god Odd Fellow bror skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet og vise at 
Ordenens etikk er mer enn bare teori. 

La oss tenke på brødre eller andre som kan ha behov for et besøk eller en oppmuntring 
i sommer. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle brødre og det sittende Embedskollegiet for 
det gode samarbeidet vi har hatt.  

Om ikke lenge tar det nye Embedskollegiet over med nyvalgte Kjell Erik som Overmes-
ter. Jeg ønsker dem til lykke med nye og interessante oppgaver. 

 

Så til alle brødre av Loge nr. 109 Nidaros takk for to flotte år som overmester og en 
riktig god sommer 

Med broderlig hilsen i V, K og S 

Thor Olsen Overmester  

Nils Stokke 05. mai 53 år 

Bård  Riise 11. mai 53 år 

Birger M. Lykke 19.mai 79 år 

Kristian Rokseth 20.mai 73 år 

Thor Olsen 25.mai 50 år 

Kjell Trygve Løfors 27.mai 74 år 

Kjell Olav Dybvik 30.mai 51 år 

Tommy Marvin Sletvold 14.juni 58 år 

Øyvind Hulsund 26.juni 43 år 

John Andreas Messell 03.juli 71 år 

Børge Hartweg 06.juli 40 år 

Arve Smaavik 11.juli 80 år 

Andor Mikkelhaug 18.juli 50 år 

Torbjørn Holm 21.juli 67 år 

Eidar Iversen 14.aug 83 år 

Stig Arne Øverby 23.aug 55 år 

Kåre Johan  Moen 08.sept 83 år 

Vi ser at fire av våre brødre kommer til å ha ”rund-dag” nå i sommer 40, 50 og 80 
år, og utpå høsten kommer det flere ”runde” jubilanter blant våre brødre. Hvem 
det er? Tja, følg med i kommende nummer av Nidarosa, så får du se!  

Slik ser terminlista ut for oppstarten til høsten. Av erfaring vet vi at det fort kan bli 

endringer i terminlista. Følg derfor med på logens hjemmeside. 

29.08. 19.00  EI.   Galla 

12.09    19.00  Arbm  Klubbaften m. foredrag 

26.09    19.00  = + Galla Kjell  

10.10. 19.00  Galla 25 års veteranjuvel Harald Storli 

 24.10. 19.00  = +  Jan Erik Netter 

7.11.  19.00  0+Galla Innvielse  

     09.11. 18.00  Festloge Galla  Merk tidspunkt 
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