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NYTT ÅR! Her kommer et utdrag av den talen vår Overmester, Kjell Erik Schjelvaag holdt ved året 
Nyttårsloge: Et årsskifte markerer en overgang – i dette tilfellet ikke bare fra ett år til 
et nytt, men også at vi går inn i et nytt tiår. Dette er kanskje ikke noen direkte skjell-
settende opplevelse, men det er likevel noe rart med det – det er noe spesielt med 
det å skulle starte på noe nytt og ubeskrevet. Med blanke ark: Nye mål, nyttårsfor-
setter, tømme ryggsekken for gamle fortredeligheter, prøve igjen på det man kan-
skje ikke fikk til i fjor, noe man har utsatt, eller kanskje man bestemmer seg for å 
gjøre noe helt annet enn tidligere. Kanskje også skvære opp med noen og starte 
med blanke ark igjen?                                                                                               
Vi lever i en verden i rask endring. Mange vil si at endringene i seg selv akselererer 
– at verden rundt oss endrer seg hurtigere og hurtigere. Hvis vi hadde husket hvor-
dan vi for 20 år siden trodde verden skulle se ut i 2020 ville nok de fleste blitt rime-
lig overrasket over hvor mye større endringer som faktisk har skjedd. Dette takler vi 
mennesker ulikt. Et kinesisk ordtak lyder omtrent slik: "Når forandringens vind blå-
ser, bygger noen en vindskjerm, mens andre bygger vindmøller". Noen av oss sø-
ker ly og forsøker å beskytte oss for endringene, andre fryder seg over dem, og 
søker å utnytte dem så godt det lar seg gjøre.  

Odd Fellow-ordenen feiret i fjor sitt 200 års jubileum. I forbindelse med jubileet var 
det naturlig å stille spørsmålet: Hvordan står ordenens verdigrunnlag seg i dag – i 
all hovedsak det samme verdigrunnlaget som ble lagt til grunn for 200 år siden? 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet og våre budord – har de fortsatt betydning og et 
reelt innhold, eller er de bare til pynt og tema ved festlige anledninger?     Verden 
har forandret seg, og naturligvis – og heldigvis - er det også tilfellet med ordenens 
betydning og gjerning. Men de grunnleggende verdiene lever i beste velgående. Vi 
oppdrar de foreldreløse gjennom barnelandsbyer, fadderordninger og tiltak i nær-
miljøet, vi hjelper de trengende gjennom en rekke ulike sosiale tiltak og aktiviteter, 
og også når vi finansierer vår tredje redningsskøyte, og budene om å besøke syke 
og vise omsorg ved bortgang holdes i høyeste grad ved like.        

Jeg ønsker alle søstre og brødre et riktig Godt Nytt År og et fremgangsrikt år for våre loger og 

vår orden.                                                                                                                                                       

Vi ser at flere av våre brødre har hatt eller kommer til å ha helt ”rund-dag” nå på  begynnelsen 
av året, og vi gratulerer! Lenger utpå året kommer 4-5  ”helrunde” jubilanter blant våre brødre. 
Hvem det er? Følg med i neste nummer av Nidarosa! 

 
 

 

 

 

30.01. 19:00   O   Arbm. Regnskap og rapport  fra nemnder og foredrag 

13.02. 19:00    = +    DHS Galla 

27.02. 19:00   0   Arbm. Med foredrag 

12.03. 19:00  0 DGV grad  Første del av ritualet for DEK grad gjennomføres 

26.03. 19:00 O Arbm. Første del av ritualet for DGV grad gjennomføres 

23.04. 19:00 O Arbm. Venneaften / klubbaften Åpent for alle! 

07.05 19.00 O Arbm. Foredrag   

17.05. 13.00  Borgertoget 
Oppmøte i Bispegata—øst for Munkegata 
Arr: Rebekkaloge nr 73 Magdalene og OF 109 Nidaros 

28.05 19:00 O Sommermøte Felles m.  42 Humanitas. Arr.  42 Humanitas  

MANDAG: 
08.06. 

17:00 
Hygge-
treff 

 For Lades-
letta 
akt.senter. 

i logelokalene 2. etg. Arr. Rebekkaloge Magdalene og 

  Nidaros Møt opp og delta! Merk dag og tid 

27.08.2020 19:00  O   Arbeidsmøte  Oppstart på høstterminen. Vel møtt! 

Thor Eivind Johansen 10. jan 60 år 

Arnold Gunnar  Nilsen 14. jan 78 år 

Thor Arild Skaset 24. jan 60 år 

John Arne Bjørgen 13.feb 76 år 
Terje Berg 18.feb 67 år 
Arne Egil Kobberrød 27.feb 70 år 

Kjell Erik Schjelvaag 10.mar 64 år 

Jan Leistad 18.mar 65 år 

Einar Thomasgård 23.mar 63 år 

Eskil Kotsbakk 26.mar 44 år 

John Myhr 05.apr 74 år 

Roger Bjarne Stefanussen 13.apr 77 år 

Jørn Erik Norangshol 13.apr 42 år 
Bjørn Heltrø 20.apr 74 år 

Øyvind E. Røskaft 23.apr 39 år 

Stein Are Reinås 25.apr 52 år 

Kenneth Jenssen 30.apr 80 år 

Slik ser terminlista ut framover, men følg med på hjemmesida vår, for 

det kan bli endringer! 

Kjell Erik  Schjelvaag   

Overmester 



 

 

Nytt år og nye sjanser! Vi startet det nye året allerede onsdag 4. januar med felles 

nyttårsloge for Rebekkaloge 73 Magdalene, loge 111 Olav Trygvason og vår egen 

loge, med vår loge som arrangør.  Det var godt oppmøte fra alle de tre logene og 

også noen gjester fra andre loger. Overmester Kjell Erik Schjelvaag ga da også 

uttrykk for at det var en god opplevelse å stå på overstolen og åpne Nyttårslogen. 

Det gode og tankevekkende ritualet ble sikkert og stilfullt gjennomført av alle aktø-

rene, både de på stolene og de på golvet. I dette ritualet er det virkelig ord som 

bør være til ettertanke for alle Odd Fellows-søsken! Hør godt etter i januar 2021! 

Etter møtet i logesalen var det et «søskenmåltid» med over 60 til bords. Meny: 

Tradisjonell fiskesuppe med drikke etter eget valg. Etterpå var det kaffe og deilige 

kaker. Taffelet ble sikkert ledet av UM Jan Konrad Leistad, og det var meget god 

stemning rundt bordet og i salongen etterpå. Gode historier ble også fortalt. Fikk 

du ikke til å komme i år, så er det ett år til neste nyttårsloge! 

  Trist melding. Lørdag 18. januar døde vår bror Finn Petter 

Børmark, 80 år gammel. Finn hadde vært syk noen tid. Det var 

kreft, og vi visste at det ikke stod så godt til. Det var likevel en 

trist melding da vi fikk vite at han var død. Finn ble innviet i lo-

gen vår den 29. mars 2007 og han møtte flittig så lenge helsa 

holdt. Med sin rungende, smittende latter og sine gode histo-

rier, noen selvopplevde, andre ikke, var han en miljøskaper 

rundt bordet   på ettermøtene. I sine yngre år reiste han et par 

år til sjøs, og da han kom hjem, hadde han med seg både en 

grammofon og en mengde plater.  En stor musikkinteresse 

blomstret, og etter hvert bygget han opp en imponerende sam-

ling av LP-plater, over 5000! Stjerner som Elvis Presley, Jim 

Reeves, Jimi Hendrix og Chuck Berry var godt representert i 

samlinga. I tillegg til LP-samlinga hadde han mange gamle 78-

plater og også de mer «nymotens» CD-er. Spurte du Finn om han hadde en slager, ble 

svaret ofte: «Hvilken artist eller gruppe vil du ha innspillinga med?» Finn hadde mye! 

Tirsdag 28. januar ble Finn Petter bisatt fra Havstein kirke. På den strålende vinterdagen 

var kirka fylt til siste plass. Det var så fullt at de som hadde kommet først, ble bedt om å 

flytte seg sammen på benkene så det ble plass til alle som ville ta avskjed med Finn. Det 

gjorde nok inntrykk da alle de fremmøtte ordensbrødre og -søstre reiste seg da Overmes-

ter Kjell Erik Schjelvaag stod ved Odd Fellow-fanen og holdt minnetale over vår bror.  

En god bror og en stor humørspreder er gått bort, og vi vil savne ham.  

Våre tanker går til hans kone Solbjørg og familien. Vi lyser fred over bror Finn sitt minne. 

 

Logedressen finner du hos  

Endringer på terminlista. Som dere ser av oversikten over de kommende møter på siste side , vi det bli 

noen endringer utover vintern/våren siden vi ikke hadde innvielser i fjor. Venneaften/Informasjonsmøtet i høst 

var godt besøkt, og vi håpet at vi skulle få innvielse nå rett over nyttår, men slik ble det ikke.  Noen møter vil 

da bli endret til arbeidsmøter, men første del av ritualet ved gradpasseringen 1. og 2. grad vil bli gjennomført. 

Vi får håpe at vi snart får en søknad om innvielse så vi kommer i gang med innvielser og gradpasseringer 

igjen, så brødre som har noen «på vent»: Stå på!                                                                                                                           

I tillegg til nevnte endringer vil DSS Ivar Sollie gi instruksjon på ett av møtene  løpet av våren. 

Et annerledes brodermåltid. Torsdag 30. januar får vi servert en kveldsmatbuffet som et alterna-

tivt til det tradisjonelle brodermåltid med varm middag. Mange brødre har gitt uttrykk for at de 

synes det er sent å spise en tung middagsrett seint på kvelden etter møtet i logesalen, og flere 

andre loger har prøvd med en kveldsmatbuffet.   Nå prøver altså vår Undermester Jan Konrad 

Leistad dette, og han er spent på reaksjonene fra brødrene.  

OM Kjell Erik Schjelvaag ønsker velkommen til søskenmåltidet hvor det ble servert god suppe og gode historier. 


