
Følgende brødre har hatt eller vil ha bursdag i nærmeste framtid:     
 
Thomas  

 
Sandvik 

 
11.08 

 
39 

 
år 

Eidar  Iversen 14.08 77 år 

Bjørn  Tilseth 20.08 73 år 

Stig Arne Øverby 23.08 49 år 

Kåre Johan Moen 08.09. 77 år 

Trygve Kringtrø 10.09. 72 år 

Agnar Rundberget 15.09. 81 år 

Harald Olav Storli 27.09. 66 år 

Paul Tore Hulsund 29.09. 63 år 

Pål  Sund 07.10. 59 år 

Bjørn Basmo 10.10. 64 år 

Arne Høybakken 18.10. 72 år 

Harald  Øien 19.10 63 år 

Helge Johny Dyndal 28.10. 62 år 

Helge Sigmund Wannebo 20.11   67 år 

Nils  Moe 21.11 71 år 

   og vi gratulerer alle!  

Ingen runde jubilanter blant våre brødre i denne perioden, men de 

kommer, de kommer! Hvem det er?  

Tja, følg med i neste nummer av Nidarosa, så får du kanskje se! 

 

Møteplan  for første del av høstterminen 
Torsdag: 

29.08. 19:00 =+ Galla , NV UM og nevnder 

12. 09. 19:00 =+ Arb.møte, nom. nevnder 

26.09. 19:00 -+ Arb.møte klubbaften, NV nevnder 

10.10 19:00 0 25 års veteranjuvel Egil Jostein Ramberg 

   og Arnold Gunnar Nilsen. Galla 

24.10 19:00 =+ Galla 

Lørdag 
02.11.: 18:00 

 
   F 

 

m/damer kl. 18.00, Logesal Cicignon 

Sønd. 03.11. 18:00 

 
   M 

 

Arr. Loge nr 42 Humanitas 

Torsdag: 

07.11. 19:00  Arbm. sosialaften 
21. 11.                   19.00                    0 + Galla Sosialaften 

  

 ) 
 
                                                     S 4              Red avsluttet  23/10 kl. 22.30. H.S. 

                                                                                                

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
                                                                     

 

              

 

Vår nyinnsatte Overmester, Terje Berg har ordet: 
 

Kjære logebrødre, 

 

Da er logeårets høsttermin i gang og kveldene begynner å bli mørke og 

kalde. Nettopp da er det ekstra hyggelig å være sammen. Som nyvalgt 

Overmester har jeg nå startet min læretid som logens leder. I den tid jeg 

har vært med i logen har jeg blitt oppfordret til å ta på meg nye oppgaver, 

noe jeg har gjort når jeg er blitt spurt. Sammen med det nye 

embedskollegiet blir det to spennende nye år – to år som sikkert kommer 

til å gå alt for fort! Min oppgave er å gjøre mitt beste og få til et godt 

samspill med embedskollegiet og logens brødre. Vi i embedskollegiet skal 

i alle fall legge til rette så brødrene synes det er koselig å komme på 

møtene i logen. Logen trenger flere nye brødre, men det aller viktigste er 

at dere som er brødre, møter så ofte dere kan, for husk at det er DERE 

SOM ER VÅR LOGE. Vi skal som før arrangere vår festloge første lørdag 

i november – den 2. november. Invitasjonen er sendt ut, og vi håper at 

mange brødre tar seg tid til å møte! Det er også mulig å ta med seg 

venner/bekjente på denne kvelden, og det er mange som har hatt sitt første 

møte med Odd Fellow på en slik kveld, så ta gjerne med deg noen og kom. 

Til slutt vil jeg på vegne av det nye embedskollegiet ønske dere alle vel 

møtt til en hyggelig høsttermin. 

Med broderlig hilsen 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Terje Berg 

OM 

 

Nidarosa 
Loge 109 Nidaros 

Nr. 3—2013 
 

Livkjolen og dressen kjøpes hos 

GUNNAR REE A/S, Søndre gt. 21, 

7010  TRONDHEIM 

Tlf. 73 52 72 82  -  73 52 99 09 

 
 



Meny Loge 109 Nidaros høsten 2013. 

Etter møtene i logesalen samles vi rundt brodermåltidet, og her 

er menyen for de neste møtene: 
Møte  24. oktober…….Saltkjøtt og stappe 

Festloge 2. november   Chef’s surprise! Egen 3-retters festmeny.                                                   
Møte 7. november…   Lutefisk 
Møte 21. november…  .Svinefilét med soppstuing 

Julemøte 5.  desember   Da blir det tradisjonell julebuffet! 

 

Veteranjuveltildeling til Arnold Gunnar Nilsen og Egil Jostein Ramberg. 

Loge Nidaros hadde den 10. november 

tildeling av 25 års veteranjuvel til 

brødrene Arnold Nilsen og Jostein 

Ramberg. Logen var pent  pyntet til 

denne anledningen og i logesalen var 

det 29 egne brødre og 25 gjester til 

stede. Tildelingen ble verdig og 

Tildelingen ble verdig stilfullt gjennomført 

av Eks. Storrepresentant Birger Lykke, en 

barndomskamerat av en av jubilantene  

Ved brodermåltidet fikk vi servert en fin 

gravlaks som forrett, fulgt av skinkestek med 

grønnsaker. Vi var 50 til bords, og alle hadde 

en trivelig kveld. Som seg hør og bør var det 

mange som hadde gode ord til jubilantene 

med ønske om mange gode år fremover i 

Odd Fellowordenen, bl.a. fungerende OM 

Knut Schjetne som overrakte blomster og 

veterannål, Ernst Berg fra Leir nr. 6 og ett av 

fadderbarna, Morten Eklo.  

Senere spanderte jubilantene bløtkake og 

avec til kaffen ute i salongen, noe som 

mange satte pris på. Vi var også så heldige at 

vi hadde to brødre som underholdt oss med 

musikk under taffelet og på ettermøtet.   

 

                       Ref..: Eks OM Arnfinn Eddy Jørgensen  

 
Foran: Veteranene Arnold Nilsen og 

Egil Jostein Ramberg 

Bak Eks.OM Paul T. Hulsund og fung. 

OM Knut Schjetne. 

 

 
Siste nytt i landssaken: Vi nådde målet! Over 25.000.000, 25 millioner!!  kroner er 
samlet inn, og den nye SOS-barnebyen i Ngabu er under bygging. Den er planlagt 
ferdigstilt i 2016. Ved full kapasitet vil om lag 2150 barn nyte godt av denne 
kjempeinnsatsen. Godt jobbet! Bildet over viser noen av mine solsikker – sådd i mai av 
frø fra aksjonen. De ble kjempestore – håper at frøene i Ngabu også vokser! H.Storli 

 

                Nytt embedskollegium har startet sitt arbeide. 

 

Et nytt blad i historieboka til loge 109 er 
avsluttet med at OM Paul T. Hulsund og hans 
embedskollegium overlot roret til Terje Berg og 
hans utvalgte menn. Det nye kollegiet er så vidt 
kommet i gang med sitt arbeid. Det har vært et 
par embedskollegiemøter mellom møtene i 
logen, og mannskapet begynner å finne seg til 
rette. Ennå har de mye å lære, men de har altså 
begynt, og de er klare til å fylle våre møter med 
innhold. Overmester har planer, men han er 
selvsagt også åpen for innspill fra alle brødre! 
Logen er ALLE brødrene – hver enkel av oss, 
og alle har medansvar for at vi får gode møter. 
Har du idéer, så snakk med Overmester! 

 
Foran UM Knut Schjetne, OM Terje Berg, 
EKS.OM Paul Tore Hulsund. Bak Kass. Eskil 
Kotsbakk, St.repr. Harald Storli, Sekretær Thor 
Olsen og skatt.mester Kjell Erik Schjelvaag 

 
Noen ord om litt av hvert: 
Overskuddet av førjulskonserten – hvem skal få det? Det er i skrivende stund ikke 
bestemt hvem som skal få overskuddet – det sto lenge mellom to verdige organisasjoner, 
men etter avstemming ble det en knepen seier for 22B Kontaktsenter som gjør en stor 
innsats for trengende unge og eldre i byen. 

Årets fellesgave vil i år bli gitt til Vardesenteret på St.Olavs sykehus, et godt tilbud til 
kreftsyke og deres pårørende. Senteret, som ble åpnet torsdag 5. september, er det femte i 
rekken i Norge. I tillegg til Trondheim er det slike senter i Tromsø, Bodø, ved Ullevål og 
Radiumhospitalet i Oslo. 

UNP – Odd Fellows and Rebekahs United Nations Pilgrimeage for Youth har i snart 60 
år samlet ungdommer fra USA, Canada og Europa til et utdannelse- og opplevelsesprogram 
i New York og USA. Til neste år er det ungdom fra Stjørdal som inviteres til å delta i 
stilkonkurranse hvor premien er en 2-ukers tur til USA og Canada. Disse UNP-reisene går 
helt tilbake til presidentfrue Eleanor Roosevelt . Som Odd Fellow/ Rebekkasøster sto hun for 
ideologiske grunnsetninger basert på vennskap, kjærlighet og sannhet. For 60 år siden var 
FN fortsatt en ung organisasjon, men dens målsetninger var klare og presise. Disse er til å 
kjenne igjen i mye av Odd Fellows ideologi. Grunnlaget for UNP ble lagt ved at Ellinor 
Roosevelt tok kontakt med daværende generalsekretær Trygve Lie. Ungdommene som 
deltar i UNP, får et minne for livet. Nå er det altså ungdom i Stjørdal som får sjansen, så blir 
det Oppdal før det igjen blir turen til Trondheim – kanskje et par runder. 

Nytt fra vårt fadderbarn Sergio Benjamin i San Vincente. Det går fortsatt fint med ”gutten 
vår”! Han er arbeidsom både i familiegruppen sammen med sine SOS-søsken og på skolen. 
Han går nå i femteklassen og får gode karakterer -  ligger over gjennomsnittet for årstrinnet. 
Gangetabellen som han slet med i fjor, har han nå beseiret, og den sitter! I fritida spiller han 
mye fotball, han er keeper og koser seg med kameratene – særlig når de vinner!                                                                                                                                                                                                                
Dette er et utdrag av brevet som ble lest i logen tidligere i høst)  


