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Vår  Overmester Kjell Erik Schjelvaag, har ordet:  (Dette er utdrag fra hans tale ved innsetting av 

emdsmenn) 

Først vil jeg på vegne av meg selv og øvrige valgte embedsmenn takke for den tillit brødrene 
gjennom valgene har vist oss. Jeg kan på alles vegne love at vi vil gjøre vårt beste for å vise 
oss tilliten verdig. Det samme gjelder for de utnevnte embedsmenn. Mine forespørsler om å 
bekle embeder de kommende to år har vært møtt med en positivitet og velvilje som lover det 
beste. Embedskollegiet tar fatt på sin gjerning med stor ydmykhet og respekt for ordenens 
og logens grunnverdier, historie og det arbeid våre forgjengere har lagt ned. 200-årsjubileet i 
år inviterer til å sette ting i perspektiv. Det minner oss om at vi har et forvalteransvar. Vår 
embedsperiode bare utgjør en liten del av et mye større hele. Det er vårt ansvar å ta vare på 
det som brødre har bygget opp i årene forut, og å legge til rette for videre positiv utvikling i 
årene som kommer.Stor Sire Morten Buan bruker av og til uttrykket "forandre for å bevare". 
Tilsynelatende en selvmotsigelse. Men i dette uttrykket ligger en tro på – ja, en visshet om - 
at ordenen og logen har bygget opp og står for noe tidløst, noe verdifullt, noe vi kan dra nytte 
av, og noe vi må sikre at vi har med oss fremover.  Samtidig er det en erkjennelse av at vi 
også må utvikle oss videre og styrke oss slik at det vi har med oss og det vi står for får gode 
vekstvilkår og vil være aktuelt, givende og interessant også i fremtiden. Vi må ta vare på vårt 
særpreg og det brødrene opplever som viktig og godt med logen, samtidig som vi ser mulig-

hetene for videre utvikling. 

Jeg håper riktig mange vil bidra til fremgang for loge 109 Nidaros de kommende to årene, og 
vil benytte denne anledningen til å invitere hver enkelt bror til et godt og sterkt engasjement. 
Gi embedskollegiet innspill til innhold i møter, vær aktive i møtene, dyrk vennskapet og sam-
holdet mellom brødrene også mellom møtene, og vær med og løfte fram ordenens verdier. 
Gjennom å styrke innholdet i logen skal vi også styrke frammøtet, og sist, men ikke minst: Vi 

legger til rette for en nødvendig innsats for å få nye brødre inn i logen. 

 

 Kjell Erik Schjelvaag                                             

        Overmester 

Vi ser at  en av våre brødre har hatt runddag nå  i høst og vi gratulerer Bjørn! Lenger 
utpå året kommer kanskje enda flere runde jubilanter blant våre brødre. Hvem det 
er? Tja, følg med i neste nummer av Nidarosa på nett, så får du se!  

 

Vi blir eldre, kjære brødre, og takk for det!  

Her er høstens første bursdagsliste: 

 Eidar  Iversen  14.aug  83 år 

 Stig Arne  Øverby  23.aug  55 år 

 Ragnar  Moan 26. aug  64  år 

 Kåre Johan  Moen  08.sept  83 år 

 Harald Olav  Storli  27.sept  72 år 

 Paul Tore  Hulsund  29.sept  69 år 

 Pål  Sund  07.okt  65 år 

 Bjørn  Basmo  10.okt  70 år 

 Harald  Øien  19.okt  69 år 

 Jøran Sand  04. nov  51 år 

 Helge Sigmund  Wannebo  20.nov  73 år 

 Nils  Moe  21.nov  77 år 

Logedressen finner du hos  

Kommende møter: Mandag 18/11 Hyggetreff for dagpasienter v/Ladesletta 

Helse—og Velferdssenter. Tirsdag 12/11 Minneloge arrangert av loge 111 Olav 

Tryggvason. 22/11 Arbeidsmøte/Venneaften Viktig at DU møter også! 

Årets festloge, 35-årsdagen for vår loge, måtte dessverre avlyses på grunn av at det 

var få påmeldte. Med bare 10-11 egne brødre og deres «bedre halvdel» og en del gjester 

fra andre loger kom embedskollegiet til at  festen måtte avlyses, for første gang pga liten 

påmelding, bare 35 totalt. Det legges ned mye arbeid og omtanke i planleggingen av et 

slikt arrangement, og før neste årsfest må embedskollegiet finne ut hvorfor brødrene 

ikke prioriterer en slik festkveld og  hva som kan gjøres bedre. 



Fra Eks Storrepresentant Arnfinn Eddy Jørgensen har jeg mottatt følgende reportasje: 

 

Torsdag den 26. september  ble bror Kjell Arvid Tiller tildelt Den 

Høye Sannhets grad.  Seremonien ble som vanlig stilfullt gjennom-

ført av embedsmennene på alle stoler, ledet av vår Storrepresentant 

Paul Tore Hulsund. Det var en tydelig stolt bror som fikk det synlige 

tegnet på at han nå hadde nådd ordenens 3. grad. Også fadderen, 

Eks.OM Arnfinn Eddy Jørgensen, som her er avbildet med sitt fad-

derbarn, syntes det var en fin høytidelighet i logesalen.  

Tildeling av 25 års Veteranjuvel  10 oktober 2019.  
Det var en stor dag for loge nr. 109 Nidaros, da Eks.OM Harald Olav Storli fikk tildelt vete-
ranjuvel for 25 års trofast medlemskap i logen og Ordenen.  
Bror Harald Olav Storli ble innviet i vår loge den 29.09.1994.  
Det møtte ca. 50 brødre fra distrikt nr. 6 Trøndelag. Av disse var det 19 gjestende brødre fra 
andre loger/leir, nr. 155 Munkholmen, nr. 93 Henrik Wergeland, nr. 42 Humanitas, nr. 3 Ey-
stein, nr. 141 Fjellkjeden og Leir nr. 6 Trøndelag. Med tanke på at det var midt i høstferien så 
var dette et godt fremmøte. 
Tildelingen ble gjennomført av vår Storrepresentant Paul Tore Hulsund. Seremonien ble 
stilfullt og høytidelig gjennomført. Vi så alle at veteranen var tydelig rørt under seremonien. 
Som alle hørte av veteranens vita, har veteranen innehatt mange embedsverv gjennom 
mange år. 
Etter møtet inne i logesalen ble veteranen høytidelig gratulert av alle brødre. 
På ettermøtet gikk vi inn til et vakkert dekket bord i flotte høstfarger, hvor Rebekkasøstre fra 
Loge nr. 73 Magdalene og 118 Tyra bisto med serveringen. Her ble det servert Norges na-

sjonalrett Fårikål etter veteranens ønske, 
noe som falt i smak hos brødrene.  
Bror OM Kjell Erik Schjelvaag holdt tale til 
veteranen. Han kom inn på veteranens 
arbeid for logen og ordenen og påpekte at 
veteranen i løpet av sitt ordensliv har inne-
hatt 19 utnevnte og valgte embeder, og nå 
som logens Herold. Veteranen ble også rost 
for sitt arbeid i nevnd for omsorg og sykebe-
søk, samt at han stiller opp når noen har 
behov for hjelp. Forøvrig takket bror OM, 
som er veteranens fadderbarn, for at han 
ble spurt om å gå inn i Ordenen. Samt alle 
gode råd underveis. 
OM leste også en hilsen fra veteranens 

fadder som for tiden er i Thailand, og avsluttet talen med et vakkert dikt. Tilslutt ble det over-
levert blomster til veteranen. Deretter ønsket OM å utbringe en skål for Veteranen. 
Så var det veteranens tur hvor han takket for hyggelige ord og blomster. Han takket også 
bror Harald Nygård som hentet han hjemme før møtet. Han mintes alle de gode minnene fra 
sitt loge liv, og hadde ikke angret en dag. Syntes også tiden hadde gått fort og han så fram til 
de neste 25 år. Han takket også alle som hadde kommet hit i kveld, og ønsket dem velkom-
men også om 25 år. 
OM Dag Zimmerlund hilste fra Loge nr. 42 Humanitas og takket bror Harald for hans oppmø-
te der. Han kom inn på hvor ofte bror Harald var innom, og i hans egen første tid i logen 
trodde han at bror Harald var medlem av loge Humanitas. Det ble litt latter da! 
Eks HP Steinar Strømdal hilste fra Leir nr. 6 Trøndelag og takket veteranen for hans leirar-
beid. Han overrakte samtidig leirens hilsen til veteranen - en god flaske vin. 
 

Torsdag 24. oktober ble Jan Erik Netter tildelt Den Edle Kjærlig-

hets grad. Logesalen var godt oppfylt, og seremonien ble gjen-

nomført sikkert og med stil av alle aktører. Litt spesielt var det nok 

for vår Ceremonimester, Jørn Erik Norangshol, å føre sin egen 

svigerfar rundt i logesalen under høytideligheten. På spøk kan 

man jo undres på «familierelasjonene» når Jørn Erik er både bror 

og fadder til sin svigerfar. Hva blir da han i forhold til sin kone som 

også er Rebekkasøster? - Komplisert dette, men det la ingen demper på kvelden. 

Etter høytideligheten i logesalen gikk brødrene til et lekkert dekket bord og spiste 

god oktobermat, pigwings med pølse, surkål, rødløk og potetstappe, noe brødrene 

tydeligvis satte pris på. Deretter var det dessert i salongen, is med godt tilbehør, og 

samtalene gikk liflig rundt bordene. Vi gratulerer både Jan Erik og hans fadder med 

gradpasseringen. Det kommer nok flere grader til Jan Erik! 

Operaturen er i boks! Dagene fra fredag 14. til søndag 16. februar tilbringer mange 

av Nidarosbrødrene med følge i Kristiansund hvor vi skal nyte operaen Turandot av 

Giacomo Puccini. Handlingen er lagt til Kina og som vanlig blir det mye drama, kjær-

lighet, sammensvergelser og dramatisk død. Selv gleder jeg meg til å høre arien 

Nessun dorma. Den er nydelig!  Etter operaforestillingen blir det opera-fest sammen 

med brødre fra loge 6 Rune som nylig rundet 100 år. I skrivende stund er det fortsatt 

noen ledige plasser, selv om mange har meldt seg på tidlig, så hvis du ennå ikke 

har meldt deg på, bør du ta kontakt med vår Travel Agent, Arnfinn Eddy Jørgensen , 

som enda en gang har stått for kontakten med loge Rune. Godt jobba, Arnfinn! 

Det har vært en høst hvor det nye embedskollegiet har fått jobbe med 

jubileum og gradpasseringer, noe de har klart med glans. Nedenfor 

følger omtaler av begivenhetene. 


