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Vår overmester har ordet: 

Kjære Brødre 

Tiden kommer til oss heter det visst, og det må jeg innrømme at det gjør den 
virkelig. Oppfatningen av at årene går raskere når vi blir eldre har vi vel kjent 
på noen og enhver. 
Nå står vi foran vårt siste  logemøte for i år—vårt julemøte. 
Jeg synes vi har gjennomført mange hyggelige logemøter i høst ,med godt 
oppmøte og flotte gradspill. Vi har også fått 3 nye søknader om medlemskap i 
vår loge, og det betyr at også i logeåret som kommer kan vi få logemøter med 
gradspill og ikke bare arbeidsmøter. 

Takk til dere brødre som er med og bidrar til å skape en god stemning i forbin-
delse med logemøter og gradspill. Dere er med på å skape trivsel i vår loge. 

Vi trenger julen. Julen er en tid for ettertanke. Det er en fin tid, hvor vi tenner 
lys og har det trivelig sammen med familie og  gode venner. 

Kjære brødre, min oppfordring til dere er :ta vare på  dere selv og deres nær-
meste i julen. 

Som Overmester gleder jeg meg til å se dere på våre møter  på nyåret. 

Jeg vil til slutt ønske alle brødrene  og deres familier en Riktig God Jul og et 
Godt Nytt År! 

Med broderlig hilsen i vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Paul Tore Hulsund 

Overmester 

Vi ser at noen av våre brødre har hatt – eller kommer til å ha runde dager nå på  
slutten av året eller begynnelsen av neste og vi gratulerer alle! Lenger utpå ny-
året kommer enda et par runde jubilanter blant våre brødre. 

 

08.12 kl.19.00 Julemøte 

28.12 kl. 17.00 Juletrefest Arr. Reb. 73 Magdalene og OF 42 Humanitas 

29.12. kl. 17.00 Juletrefest Arr. Reb 118 Tyra og OF 155 Munkholmen 

05.01  kl. 19.00 Arbeidsm./Venneaften/Infomøte. VIKTIG! 

11.01. kl 19.00 Nyttårsloge Fellesmøte! Merk dag! arr. Loge nr. 118 Thyra 

19.01 kl.19.00 = + Rapp. Nevnder Galla 

02.02 kl.19.00  0+ /  

 

Livkjolen og logedressen 

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

7010  TRONDHEIM 

          Vi blir eldre, kjære brødre. Se her!    

Rolf Henriksen 03.des 75 år 

Finn Børmark 03.des 77 år 

Thor  Eggen 04. des 75 år 

Arnfinn Eddy Jørgensen 10.des 67 år 

Arnold Godhavn 12.des 79 år 

Egil Jostein Ramberg 15.des 76 år 

Jan Schjølberg 16.des 77 år 

Torgeir Dybvik 17. des 54  år 

Wilfred Nebelung 29.des 76 år 

Roger Larsen 29.des 65 år 

Morten Erling Eklo 05.jan 65 år 

Tor Eivind Johansen 10.jan 57 år 

Jøran Hilmar Burø 13.jan 45 år 

Arnold Gunnar Nilsen 14.jan 76 år 

Thor Arild Skaset 24.jan 57 år 



Torsdag den 10. oktober ble Bror Nils Stokke tildelt DGV 

grad. Å bli tildelt en ny grad krever som kjent et jevnt opp-

møte, og når vi vet at Bror Nils , sammen med bror Einar 

Thomasgård kjører helt fra Rindalen for å komme til møte-

ne våre, er det imponerende! De to har bedre oppmøte 

enn mange med kortere vei . Gratulerer, Bror Nils! 

Lørdag 5. november arrangerte loge 109 Nidaros årets Festloge. Som vanlig var det 

et vellykket arrangement med godt oppmøte av både egne og inviterte gjester. I år 

var også OM Tore Hals med frue Gunni gjester hos oss. Festlogeritualet ble gjennom-

ført med stil og høytid så stemningen satt for resten av kvelden. Det var tydelig at 

festlyden, både de yngste og de eldre, koste seg både ved den velsmakende festmid-

dagen og i salongen etterpå. Jeg lar bildene tale for seg! 

Stor Sire Morten Buan som også var invitert til møtet, reflek-

terte litt rundt hvordan Odd Fellow blir oppfattet av samfunnet 

rundt oss. Vi oppfattes av mange som en gammel gutteklubb 

med lukkede ritualer, ikke slik som vi ønsker: En gruppe som 

etterlever våre etiske målsetninger om toleranse og respekt i 

hverdagen, også i vanskelige situasjoner. Stor Sire  kom natur-

lig vis også inn på den forestående landssaken. Den er en svært 

god anledning til å få positiv oppmerksomhet rundt organisa-

sjonen. I vår loge har Bror Andor Mikkelhaug tatt på seg den 

viktige oppgaven som logens kontaktperson i Landssak 2019 

På slutten av året er det tradisjon for at logene i Distrikt 6 deler ut gaver til gode formål. 

Fellesgaven fra logene på kr. 48000 ble i år delt mellom Barnekreftavdelinga på St. Olavs 

sykehus og Sykehusklovnene. De siste gjør en verdifull innsats for å spre litt lys til barna 

som er innlagt på sykehuset, enten det er for en kortere eller en lengre tid. 

Overskuddet av årets Førjulskonsert  blir etter forslag fra logene i distriktet delt mellom 

”Ups & Downs”, støtteforeningen til foreldre med Downs syndrom.  

Torsdag 24. november fikk vi en ny logebror, da Bård 

Riise ble innviet. Det er alltid hyggelig å få en ny bror, og 

vi håer at alle vil gjøre sitt beste for at bror Bård vil tri-

ves hos oss, og til deg Bård: Velkommen i loge nr. 109!      

Det ser ut til at vi har en positiv  utvikling i logen vår. 

Rett over nyttår vil vi få enda tre nye innvielser.—Flott!! 

Nye innvielser sikrer gradpasseringer og liv i logen. 

 

Innhold på våre ettermøter settes nå under lupen også fra Storlogen. Det skal bli inter-

essant å se hvilke gode idéer som vil komme for å gi nytt liv og mer variasjon til denne 

viktige delen av våre sammenkomster, slik at vi kan ta med oss noe å vokse på etter alle 

møtene våre.  Den gode Overmester er et utviklingsprosjekt det arbeides med i flere 

distrikt, bl.a. i Nord Trøndelag. Fokus er satt på UMs 2. år og Oms første år. Spennende !! 

  
 

Mandag 17. oktober var det et fellesmøte for distriktets Overmestre og logenes Nevnd 

for styrkelse og ekspansjon. Mange tema ble berørt, og jeg vil her bare nevne noen av 

overskriftene og noe strøtanker rundt dem. Ordenen og den digitale tid, Hva kan vi og hva 

kan/bør vi ikke legge ut f.eks. på Facebook? Bror Børge Hartweg refererte litt fra den 

sentrale informasjonsnemnda og sa at retningslinjer er laget og vil snart komme. 


