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Vår OM, Paul Tore Hulsund har ordet:  Kjære brødre, 

Da nærmer vi oss slutten av et hektisk høstsemester. Som fersk 
Overmester synes jeg det har vært et veldig hyggelig og lærerikt 
semester. Det har vært godt oppmøte av egne og gjestende brødre, noe 
som gjør godt for meg som Overmester. Det er stor forskjell på å stå på 
overstolen når salen er godt besatt, sammenlignet med når det er mer 
glissent på stolene! 
Vi har vært gjennom mange gradpasseringer, og jeg må berømme 
aktørene som deltar i gradspillet. Vi har noen gjengangere i forskjellige 
roller, men også noen nye. Dere har alle virkelig grunn til å være stolte 
av dere selv. 
Vår loge er heldig som har mange unge engasjerte brødre. På vårt s
innvielse av to nye unge brødre, Thomas Sandvik og Øyvind 
Velkommen skal dere være!  
Jeg har en oppfordring til dere alle, ta godt vare på våre nye brødre og 
møt i logen så ofte dere kan. Sammen skal vi skape et trivelig miljø 
både i logesalen og på ettermøtene. 
Til slutt så vil jeg ønske alle brødrene en Riktig God Jul og et Godt 
Nytt År. 
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Paul Tore Hulsund 
OM 

 
      Her er våre to nye brødre – ta godt imot dem! 

   
  Øyvind Evensen Røskaft.           Thomas Sandvik                                 

 



Landssaken 2011-2013 
Som sikkert de fleste har fått med seg så har Storlogen - etter at brødre og søstre i hele landet 
har sagt sin mening – vedtatt at ordenen i perioden 2011-2013 skal gjennomføre en landssak i 
samarbeid med SOS barnebyer. Vi skal bygge en barneby i byen Ngabu helt sør i Malawi – et 
av de fattigste landene i Afrika. Landet har ca 15 millioner mennesker. For 2 år siden var 
levealderen 52,4 år – nå er den enda 2 år lavere! 10 % av kvinnene blir gift før de fyller 15 år 
og 40% av kvinnene får barn i tenårene. Det er over 1 million barn som er foreldreløse pga hiv 
og aids, så formålet faller i alle fall helt inn under våre budord. Det er en målsetning at hver 
loge i løpet av de to aksjonsårene skal kunne reise et beløp som tilsvarer 500 kroner pr. 
medlem.  Det utgjør ca 70 øre pr. dag, så noe stort inngrep i lommeboka er det kanskje ikke, 
men siden vi er så mange, vil det likevel utgjøre over 11,5 millioner kroner fra Odd Fellow-
ordenen i Norge i løpet av de tre aksjonsårene. For dette beløpet vil man bygge en barneby 
med 15 familiehus som gir trygge oppvekstvilkår for 150 barn. I tillegg vil det bli bygget 
barnehage, skole og yrkesskole, og det vil også bli opprettet et familieprogram til støtte for 
enslige mødre utenfor barnebyen slik at de kan få noe utdanning og mulighet til å ta seg 
arbeid. Totalt vil da mange familier med rundt 2000 barn få indirekte hjelp av barnebyen, og 
når barnebyen skal bygges, vil den også skape gunstige ringvirkninger i distriktet rundt 
landsbyen ved at folk får arbeid og en mengde varer skal kjøpes inn lokalt. 
 Siden vår loge har hatt et ganske stort sosialfond, ble det på vårt møte den 27. oktober 
bestemt at Loge 109 Nidaros bevilger et beløp som tilsvarer målsetningen for landssaken fra 
vår loge. På et møte med distriktets koordinatorer Laila Handeland og Einar Volden og 
representanter for alle logene i vårt distrikt den 7. november kunne en stolt OM Paul Hulsund 
overrekke en sjekk på kr. 35.000,- til distriktets koordinatorer. Siden vi nå har fylt vår ”kvote” 
kunne vi da kanskje lene oss tilbake og si at nå har vi gjort vår del?? Det finnes imidlertid 
muligheter til å gjøre mer – uten at vi glemmer de som trenger vår hjelp og støtte lokalt. Vi kan 
– på forskjellige måter – fortsette og bygge opp vårt sosialfond, og så senere ta opp til 
vurdering hva vi skal bruke pengene i fondet til.  
Det er jo slett ikke alle loger som har så mye penger på ”bok” at de bare kan bevilge slik vi har 
gjort, så på møtet mellom koordinatorene ble det drøftet ulike måter å samle inn penger på. 
Dette får vi eventuelt komme tilbake til senere. På vår sosialaften den kom en av distriktets 
koordinatorer, Laila Handeland, og orienterte om landssaken og litt om forholdene i Malawi. 
Etter hennes foredrag satt man igjen med et stort spørsmål: I et land med så ufattelig stor nød, 
kan vår innsats gjøre noen forskjell? Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen, og i tillegg 
til dem vi hjelper direkte, vil det være mange i nærmiljøet til barnebyen som får hjelp, det er en 
viktig bieffekt. Dessuten kan de som får hjelp i barnebyen, senere være i stand til å hjelpe 
andre rundt seg. Dette er en innsats med langtidsvirkning. Det er det viktig å huske oppi all 
elendigheten vi hørte om! 
Vellykket sosialaften med velsmakende lutefisk. På vårt møte torsdag den 10.11. 

 
OM Paul Hulsund og bror Karl Hamnes, en 
flittig gjest fra loge nr. 42 Humaitas, nyter 
lutefisken. Det ser ut som det smaker! 

hadde vi en vellykket sosialaften. Etter et 
kort arbeidsmøte inne i logesalen gikk 
brødrene til bords og ble servert en helt 
nydelig lutefisk med tilbehør. Etterpå var det 
sosialt samvær med utlodning i salongen. 
Mange brødre hadde tatt med seg fine 
gevinster, - takk til dem! - så loddsalget gikk 
strykende. Overskuddet på nesten 6000 
kroner settes på vårt sosialfond, og så får vi 
senere se hva vi kan bruke pengene til. 
Takk for all støtte! 



 

Reisebrev fra Kristiansund 
Onsdag 9. november var en ny stor merkedag i vår vennskapsloge Loge 
nr. 6 Rune. Eks DDSS/DSS Ingvar Langseth ble tildelt av 50 års 
Veteranjuvel, og tre brødre fra vår loge som var til stede for å hedre 
dagens Veteran, har sendt følgende reisebrev. 
 
Den stilfulle tildelingsseremonien ble ledet av Deputert Stor Sire Per-Arne Vidnes med bistand fra 
embedsmenn i Loge nr. 6 Rune, samt eks DSS Olav Sølvberg fra Loge nr. 94 Martin Linge i Måløy. 
Eks DSS Ingvar Langseth har innehatt mange verv både i loge og leir, og har vært DSS i distrikt 
Nordmøre og Romsdal i hele 7 år (1998-2005). Han kan også vise til Storlogegrad tildelt 31.10.1991, 
Erkjentlighetstegn tildelt 24.06.2001 og Visdommens grad tildelt 27.05.2011. Han har med andre ord 
rukket mye i sin 50 år lange ”karriere”, og er fortsatt en av de mest aktive når det gjelder å stille opp 
på logemøter. Brødrene i Logen nr. 6 Rune kjenner han også som en ivrig skribent i logens avis , 
Runeskriften, hvor han er en av redaktørene. Med sin gode hukommelse er han den som svært ofte 
blir spurt når det dreier seg om logens historie, både av gammel og nyere dato. 

En stor andel av logens brødre og mange gjester fra de andre logene i byen (nr. 39 Ankeret og 
nr. 131 Grip), samt fra Trondheim (nr. 109 Nidaros), og Måløy (nr. 94 Martin Linge) hadde møtt frem 
for å overvære tildelingen, og mange benyttet anledningen til å hylle Veteranen i sine taler på det 
etterfølgende festmøtet. I anledning dagen fikk han også overrakt plakett fra gjestende bror Eks 
DDSS Olav Sølvberg, samt blomster fra loge Nidaros, Distriktsrådet i Nordmøre og Romsdal, Eks 
DDSS Knut Rotås fra distrikt nr. 6 Trøndelag og selvfølgelig alle brødre i hans egen loge Rune. Vi 
gratulerer Eks DSS Ingvar Jarl Langseth med denne flotte utmerkelsen, og ønsker ham fortsatt 
mange gode logeår. 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                            

 

 

Dagens glade jubilant 
                 mottok mange blomster. 

 

Vi benytter også anledningen til å gratulere med den forestående 80 årsdag som nok blir behørig feiret den 9. 
desember 2011. Håper at dagen blir fin. 

                                                                   

 

             

 

    Fra en bror med lang ”fartstid” i logen har det kommet følgende innlegg:     

Gratulasjoner til de nye embedskollegiet! Det er alltid spennende å se hvordan 
et nytt embedskollegium takler oppstarten på sin virksomhetsperiode. Dette 
kollegiet har hatt en fin start. Noen ”stoler” er selvsagt mer synlige enn andre, 
men alle er viktige for helheten – det vises når noen av de mer usynlige er borte, - 
da må de erstattes. Jeg ser resten av valgperioden lyst i møte. Lykke til, Paul og 
resten av embedskollegiet! 

 

På bilde vår OM Paul Tore Hulsund 
overrekker blomsterhilsen fra Loge 
nr. 109 Nidsaros, noe som ble godt 
mottatt av Eks DDSS Ingvar 
Langseth. 

Med hilsen fra brødre i loge 109 Nidaros, OM Paul 
Hulsund, Eks OM Arfinn Jørgensen og bror Bjørn 
Basmo 



 

       

Rolf Henriksen 03.des 70 år 
Finn Børmark 03.des 72 år 
Arnfinn Eddy Jørgensen 10.des 62 år  
Arnold Godhavn 12.des 74 år 
Egil Jostein Ramberg 15.des 71 år 
Jan Schjølberg 16.des 72 år 
Wilfred Nebelung 29.des 71 år 
Morten Erling Eklo 05.jan 60 år 
Tor Eivind Johansen 10.jan 52 år 
Jøran Hilmar Burø 13.jan 40 år 
Arnold Gunnar Nilsen 14.jan 71 år 
Thor Arild Skaset 24.jan 52 år 
Tor Morten Sletvold 28.jan 55 år 
    

 

     

Vi ser at flere av våre brødre har hatt – eller kommer til å ha runde dager nå i  
høst, og vi gratulerer alle!  
Utpå nyåret kommer enda et par runde jubilanter blant våre brødre. 
 Hvem det er?  
Tja, følg med i neste nummer av Nidarosa, så får du se! 
 

         

Møteplan  for siste del av høstterminen og oppstart vår 2012 
 
Torsdag  08.12.    kl. 19:00         O  Arb.møte/julemøte 

Tirsdag 28.12.: 17:00 
 
 Juletrefest i Cicignon 

Onsd. 29.12. 17:00 
 
 Juletrefest i Cicignon 

Onsdag11.01.:     19.00                    O  Nyttårsloge arr. 109 Nidaros 

torsd. 19.01.        19.00                     O Arb. Møte regnskap, rapp nevnder    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

7010  TRONDHEIM 
Tlf. 73 52 72 82  -  73 52 99 09 

 


