
  

 
 

Sommerhilsen fra Bror Overmester: 

Kjære brødre! 

Man trenger vel ikke være noen stor spåmann for å forutsi at det året 
som nå er omme først og fremst vil bli husket for at det ble bråstopp 
for vanlige logemøter fra midten av mars. Likevel håper jeg at vi også 
kan ta med oss positive opplevelser og erfaringer fra dette året i vårt 
videre arbeid. Det var mange fine møter og gode samtaler gjennom 
høsten og vinteren. Og selv om møter på video ikke blir det samme 
som å møtes i salen, så var det oppløftende at så mange brødre deltok 
også der. Det var nok utslag av at vi følte på et savn og tomrom, noe 
som igjen forteller at våre møter og ettermøter har stor verdi for oss. 
 
Hvis situasjonen med virus ikke forverres, vil det bli møter i logesalen 
fra vi starter i høst. Vi skal også få til brodermåltid og ettermøter, og tar 
hensyn til kravene om å holde avstand. Første møte er den 27. au-
gust. Det skal bli godt å komme i normal gjenge igjen! 
 
Jeg oppfordrer brødrene om å holde kontakt med hverandre gjennom 
sommeren, og å gi beskjed dersom noen blir syke eller trenger vår om-
sorg. Ta gjerne kontakt med meg også hvis det skulle være noe - det er 
alltid hyggelig med en prat med brødre! 
 
Så gjenstår det bare å ønske alle en riktig god sommer, og velkommen i 
logen den 27. august ! 

Med broderlig hilsen 
 

Kjell Erik Schjelvaag Overmester 

 

Nils Stokke 05. mai 54 år 

Bård  Riise 11. mai 54 år 

Birger M. Lykke 19.mai 80 år 

Kristian Rokseth 20.mai 74 år 

Thor Olsen 25.mai 51 år 

Kjell Trygve Løfors 27.mai 75 år 

Kjell Olav Dybvik 30.mai 52 år 

Tommy Marvin Sletvold 14.juni 59 år 

Øyvind Hulsund 26.juni 44 år 

John Andreas Messell 03.juli 72 år 

Børge Hartweg 06.juli 41 år 

Arve Smaavik 11.juli 81 år 

Torbjørn Holm 21.juli 68 år 

Eidar Iversen 14.aug 84 år 

Stig Arne Øverby 23.aug 55 år 

Kåre Johan  Moen 08.sept 84 år 

     

Vi ser at en av våre brødre har hatt ”rund-dag” nå i vår 80 år ung ble 

 han, og utpå høsten kommer det flere ”runde” jubilanter blant våre brødre. 
Hvem det er? Tja, følg med i kommende nummer av Nidarosa, så får du se!  

Slik ser terminlista ut for oppstarten til høsten. Av erfaring vet vi at det fort kan bli 

endringer i terminlista, særlig nå i disse koronatider. Følg derfor med på logens hjem-

meside. Den er alltid riktig. 

27.08. 19.00  Arbm m/ foredrag 

10.09    19.00  Arbm  Klubbaften  

24.09    19.00  Arbm m/ foredrag 

8.10. 19.00  Arbm m /foredrag 

 22.10. 19.00  Arbm.  Sosialaften       

5.11.  19.00  Arbm. Venneaften 

16.11.  17.00  
Hyggetreff for 
 

dagpasienter Ladesletta Helse– og Velf.senter Merk dag/
tid 

19.11.  19.00  0+Galla Innvielse  

 Nidarosa 

Loge 109 Nidaros 

Nr. 2—2020 

 

 



  

 

Logedressen finner du hos  

Sommermøte 2020 I dette «Korona-året ble også avslutningen på vårterminen spesiell. Det 

planlagte fellesmøte med Loge 42 Humanitas måtte avlyses. Det var imidlertid en stor interesse 

for å få til en samling for Nidaros-brødre før sommeren, derfor var det gledelig da bror Under-

mester inviterte til samling med grilling, kaffe og kake på Midsandtangen friluftsområde i Malvik 

tirsdag den 2. juni. Værgudene var heldigvis noenlunde i godlunet denne kvelden og over 20 

brødre møtte fram til en trivelig samling ved småbord, langbord og grill. Selvutnevnt grillmaster, 

Harald Øien, fikk etter hvert skikkelig fyr på grillen, og nygrillede pølser gled ned på høykant. No-

en hadde medbrakt drikke, andre fikk servert av UM’s røde spesial (helt alkoholfri!). Da det var 

slutt på pølsene, kom skuffkaka og kaffen fram, mmm!, og praten gikk muntert rundt bordene. Da 

sola gikk ned, ble det etter hvert så 

kjølig at vi pakket sammen og ønsket 

hverandre en god sommer og uttrykte 

håp om en fin oppstart på logeåret i 

august. Takk til UM, Grillmaster og alle 

som bidro til en trivelig kveld!   

OPERATUR 2020 Det var rundt 40 forventningsfulle brødre, søstre og ektefeller som møtte fram på 

Trondheim Sentralstasjon om formiddagen fredag den 14. februar, noen veteraner, andre 

førstereis. Som vanlig hadde vi en trivelig busstur med sanger og gode historier før den 

tradisjonelle «pitstop’en» i Surnadal.            På bildet til høyre er vi klare til avgang igjen.              

Fredag kveld møttes mange av trønderne til felles middag på Kranaskjæret. På restauran-

ten ble trønderne møtt og ønsket velkommen av OM Roger Aasprong og flere brødre i 

Loge nr 6 Rune. Lørdag var fri til egen disposisjon fram til avreise til operaen. Noen tok en 

runde på fjorden med Sundbåten i det fine været, noen ruslet rundt i byen, kanskje litt 

shopping, og noen besøkte Odd Fellow-museet i Kristiansund. Der var det virkelig mye 

interessant å se. Et besøk anbefales!. I  år stod operaen Turandot på programmet. Mange 

hadde gledet seg til denne forestillinga, og vi ble ikke skuffet! Mye sterk kjærlighet, maktspill og død og flott mu-

sikk, toppet av den sterke arien Nessun dorma. Før forestillingen fikk vi en fin gjennomgang av handlingen og 

selv de av oss som har «litt tungt for det», klarte å følge handlingen. Etter at applausen hadde lagt seg gikk vi ut 

til den ventende bussen som kjørte oss til logehuset der vertskapet i Loge 6 Rune atter en gang hadde lagt til 

rette for en trivelig aften, med den tradisjonelle avkokte klippfisken som hovedrett og fruktkompott med krem til 

dessert.  Nidaros Guttekor hadde sin årlige opptreden – og høstet nesten like mye applaus som operaensemblet! 

OM Kjell Erik Schjelvaag holdt tale fra Loge 109 Nidaros, og fremhevet det nære forholdet mellom våre loger og 

håpet at vi kan få til et arrangement for våre to loger i Trondheim til høsten. Det jobbes 

med saken. Han takket også for det arbeid Loge Rune legger ned i forbindelse med 

våre operaturer, og overrakte blomster til OM Roger 

Aasprong. Måltidet ble avsluttet med at UM Jan Kon-

rad Leistad takket for nydelig mat og strålende service. 

Så ble spisesalen ryddet og ommøblert og  praten og 

dansen fortsatte ut i de små timer. Søndagen ble innle-

det med en rolig frokost, hvoretter vi satte kursen 

tilbake mot Trondheim. Under en innlagt kaffestopp på 

Ellingsgården fikk Travel Agent Arnfinn Eddy Jørgen-

sen og fru Liv varm takk for det arbeidet de gjør for at 

vi skal få denne fine turen. Det er mye arbeid som ikke 

vises for oss andre, sa OM før han overrakte en gave 

til de to som et tegn på vår takknemlighet. Vel 

hjemme i Trondheim ble ruta som vanlig lagt 

over Byåsen så flere av reisefølget kunne hoppe 

av. Fin service det også!  

En lettkledd Grillmaster Harald 

holdt varmen ved grillen, men……. 

Torsdag 13. februar ble bror Jan Erik Netter tildelt Den Høye Sannhets Grad.            

Seremonien ble stilfullt ledet av Ceremonimester Jørn Erik Norangshol som også er 

hans fadder og svigersønn. Selv om bror Jan Erik er mye på reise, er han også hyp-

pig å se på møtene våre så det er tydelig at han finner seg godt til rette i logen vår, 

noe han også ga uttrykk for i sin tale ved brodermåltidet. Vi gratulerer med graden 

og ser framover mot mange møter med bror Jan Erik som alltid er positiv! 

UM Jan Leistad  takker 

for maten. Klar for siste etappe 

fra Ellingsgården 

Som bildene viser så holdt man rimelig 

god «korona-avstand» og sprit var var 

det nok av til alle. 


