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Vår Undermester, Jan Konrad Leistad, har ordet:   Kjære brødre!
Tillater meg en liten hilsen fra UM, som på tampen av året både har hatt ferie, og deretter 
sykdom, hvor huet vinglet litt vel mye, og gyroen var helt ute av kurs, en periode. Men nu 
er det på plass.                                                                                                                       
Jeg startet i august på min nye rolle som UM i loge 109 Nidaros, og det har vært en stor 
glede, men også mye arbeid. Men til tross for mye stress fra min side, og mye usikkerhet 
til å begynne med, har dette gått seg til, jeg føler ettermøtene har gått ganske greit, selv 
under min ledelse.                                                                                                              
Det har vært en meget lærerik periode, i mitt liv som loge-bror og nå Undermester, og jeg 
har lært meg at stress ikke fører frem; dette endte med krystaller og gyro i huet ute av 
kurs.                                                                                                                                   
Jeg har også lært og erfart at det utrolig mye morsommere og givende å ha en rolle og en 
oppgave i logen, og jeg har også erfart at jeg dermed blir veldig godt kjent med alle andre 
brødre, også brødre fra andre loger.  Samt at jeg har lært mye av logens indre liv og kjen-
ner logen bedre nå.                                                                                                                            
Jeg vil til slutt oppfordre brødrene om det samme, møt opp og vær aktiv.  Det styrker sje-
len mye mer enn du tror. Dette kan sammenliknes med å gå på et trenings-studio, der ting 

IKKE kommer av seg selv ved at man bare blir sittende å se på at andre trener. 

Møt så ofte dere kan, ta i et tak, hjelp dine andre brødre, og bidra til at alle brødrene, inklu-

dert deg selv, får trivelige logemøter, og styrket sjel. 

Med dette vil jeg få ønske alle brødrene en riktig god og fredfylt jul, og et godt nytt år. 

Vi sees på ny-året! 

Med broderlig hilsen 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Jan Konrad Leistad 
Undermester 

Vi ser at mange av våre brødre har runddag nå  rett før jul, og vi gratulerer 
dem alle! Lenger utpå etterjulsvinteren kommer kanskje runde jubilanter 
blant våre brødre. Hvem det er?? Følg med i neste nummer av Nidarosa, så 
får du se! 

 

         

Finn Børmark 03.des 80 år 
Thor  Eggen 04. des 78 år 

Arnfinn Eddy Jørgensen 10.des 70 år 

Arnold Godhavn 12.des 82 år 

Egil Jostein Ramberg 15.des 79 år 

Jan Schjølberg 16.des 80 år 

Torgeir Dybvik 17. des 57  år 

Wilfred Nebelung 29.des 79 år 

Roger Larsen 29.des 68 år 

Morten Erling Eklo 05.jan 68 år 

Tor Eivind Johansen 10.jan 60 år 

Jøran Hilmar Burø 13.jan 48 år 

Arnold Gunnar Nilsen 14.jan 79 år 

Thor Arild Skaset 24.jan 60 år 

     
     

Logedressen finner du hos  

Nytt år og nye sjanser! Embedskollegiet har fått en del signaler om at det første møtet som 

var terminfestet til 2. januar lå så inneklemt at det ville bli lite oppmøte. Etter en vurdering har 

de bestemt at det første terminfestede møtet avlyses. Vi starter da det nye logeåret på ONSDAG 

15. januar. Da  er det  nyttårsloge sammen med Rebekkaloge 73 Magdalene og OF 111 Olav Trygg-

vason, med vår loge som arrangør, så da er det viktig å møte opp! Nyttårsritualet har et vakkert og 

tankevekkende innhold som det er vel verdt å oppleve. Der er det virkelig mye å legge seg på sin-

net! Vanskelig å etterleve, men verd å ha som målsetning. Det ble ingen innvielse i høst, og det er 

synd, for det vil påvirke terminlista i år framover. 23. april er det ny venneaften/infomøte, så da 

kan du ta med deg venner/bekjente som ikke hadde anledning før jul og komme. 



Noen ord fra embedsmøte: Nidaros-pin. Flere loger har laget en pin for sin egen loge. Embedskollegiet 

synes at vi i Nidaros også bør ha en slik en med vår logo. Den vil være tilgjengelig om noen måneder, litt 

avhengig av produksjonstiden. Sosialt treff utpå vårparten? Siden det ikke ble noen festloge, vil vi prø-

ve å arrangere et treff utpå våren, kanskje i mai.  Arrangement med loge 6 Rune her i Trondheim har 

det vært snakket om i mange år. Embedskollegiet vil i år gjøre en innsats for å få realisert denne tanken.  

 

Hyggetreff for eldre. Mandag 18. november arrangerte vi,  sammen med Rebekkaloge nr.73 Magdalene, det tradi-

sjonelle hyggetreffet for dagpasienter ved Ladesletta Helse- og 

Velferdsenter.  Som vanlig var det godt oppmøte av søstre og 

brødre da vi tok imot gjestene, vi var faktisk 13 brødre! Vi vet at 

gjestene gleder seg til denne kvelden , og det kommer mange 

gjengangere! Noen går selv, noen med rullator og noen kommer 

i rullestol. Menyen er den samme hvert år, lapskaus, kaffe og 

bløtkaker, men det gjør ingenting. Snarere tvert imot, og alle gir 

uttrykk for at maten smaker. Det er også levende musikk—også i 

år med vår veteranspellmann Bjørn Valseth, og mange av de 

eldre fikk seg en dans, med eller uten rullestol. «Har ikke danset 

på mange, mange år», sa en av damen jeg danset med. Tida 

gikk fort, og i 7-tida begynte taxiene å komme for å transportere 

gjestene hjem igjen. Det gir mening å møte opp på dette arrang-

ementet og gi en hjelpende hånd når vi ser hvor stor pris gjeste-

ne setter på det. Hvem vet, kanskje kommer noen av oss som 

var verter i år, som gjester—om ett år , ti-femten eller flere??  

Landssaken 2019 går mot sin avslutning, og redningsskøy-

ta Odd Fellow III har vært på post nordafor Bodø i noen 

måneder. Den har til nå bistått 43 båter og nesten 1000 

personer som hadde behov for hjelp. Ingen i direkte livsfare, 

men nesten. Jeg har vært i kontakt med Storlogen som 

forteller at det pr. dato har kommet inn 26,5 millioner, så vi 

kom godt i mål med denne landssaken også. Godt jobba! 

En trist melding kom til oss onsdag  13. november: Vår bror, eks 

overmester Rolf Henriksen døde tidlig på dagen. Bror Rolf ble 

innviet i vår loge 10/9 1998. Han var flittig til å møte og aldri redd 

for å ta i et tak. Når han ble spurt om å ta en oppgave, var det 

bare ja-ord fra ham. Da var det bare naturlig at han ble valgt inn i 

embedskollegiet så snart han han hadde fått DHS grad. Han var 

skattmester fra 2001-2003, UM 2003-2005, OM 2005-2007 og 

EKS OM 2007-2009 I tillegg til disse valgembeder var han med i 

mange nemnder og tok på seg roller i forbindelse med gradspill, 

og når han tok på seg en oppgave, gikk han virkelig inn for å gjøre 

den så godt som mulig. Kvalitet var et kjennetegn på Rolf. På 

ettermøtene var han også et lyspunkt med sin lune humor og  

smittende latter.  For noen år siden fikk han kreft, men etter en tid var han symptomfri, og det var derfor 

ikke hyggelig da sykdommen kom tilbake etter noen år og spredte seg. For noen måneder siden fikk han 

lungebetennelse og ble innlagt på St. Olavs sykehus og senere på Øya Helsehus. Der trivdes han godt, 

spøkte med de ansatte og besøkende. Da jeg besøkte ham  noen få dager før han døde, hadde vi en god 

prat, og det var derfor svært overraskende da jeg på onsdag fikk meldinga om at bror Rolf var død.        

På fredag 22. november ble han bisatt fra Strinda kirke. Kirka var pent pyntet til høytideligheten og det var 

et vell av blomstehilsener, enda et tegn på Rolf sitt store kontaktnett. Mange logesøsken møtte opp, og 

det gjorde inntrykk da Overmester Kjell Erik Schjelvaag hold minnetale over vår avdøde bror  og alle or-

densbrødre og søstre reiste seg i kirka. Etter høytideligheten i kirka arrangerte familien minnesamvær på 

Kvilhaugen gård, og en del av brødrene deltok på dette. God servering og mang en munter mimring om 

vår avdøde bror. «En fin samling, dette ville han Rolf ha likt,» sa hans samboer Tove Schanke. Vi lyser 

fred over Rolf Henriksens minne.                                                                                                  Harald S 

Da har vi igjen fått brev fra El Salvador med siste nytt om 

vårt fadderbarn, Sergio, som nå er 18 år gammel. Han er 

fortsatt en kjekk ung mann som er ivrig opptatt med utdan-

nelse, selv om han noen ganger synes det blir litt kjedelig. 

Siste året på videregående skole nå, og det er viktig siden 

han vil studere psykologi og åpne egen praksis. Ambisiøs! 

Han er tydeligvis en hyggelig ungdom som har mange ven-

ner, liker turer, liker å hjelpe andre. Selv om han bor i SOS-

byen har han god kontakt med sin mor og sine søsken. 

Som vanlig varme hilsener til logen vår fra El Salvador. Her jobbes det med leksene 

Nyttårslogen 2020 på onsdag den 15. januar har vi i Loge 109 Nidaros hovedansvaret for, 

sammen med loge 111 Olav Tryggvason og Rebekkaloge  73 Magdalene. Dette er også et 

møte hvor det er mulig å ta med venner og bekjente. Ritualet på Nyttårslogen oppsummerer 

på en fin måte mye av det vi i Odd Fellow står for så det anbefales å møte opp og lytte til det 

som blir sagt av aktørene.  Det er virkelig noe vi kan strekke oss etter! Vel møtt! 

Venneaften den 21. november ble et meget vellykket møte, selv om ikke alle som hadde 

sagt at de skulle komme, fikk anledning denne kvelden. Det kom to gjester og de fikk over-

være et ettermøte med god mat, lutefisk med all slags tilbehør, bacon, ertestuing senneps-

saus, sennep, mørk sirup og drikke etter eget ønske . Det var 37 til bords og etterpå var det 

stor stemning i salongen med quizz, dessert,  kaffe og hva man eller ville  ha.  

 


