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Vår Overmester, Kjell Erik Schjelvaag, har ordet:    

Kjære brødre! Hvis noen for ett år siden hadde fortalt hvordan 

2020 skulle bli, hadde vi vel trodd at vedkommende hadde en i 
overkant livlig fantasi. Men dette året har virkelig vært annerledes, 
og har bydd på store utfordringer for mange. For logen har det også 
vært et krevende år. Vi savner alle logesalen, brodermåltidene og 
ettermøtene. Innvielser, gradpasseringer og veteranjuveler likeså. 
Men, kjære brødre – alt dette kommer tilbake! Det er lov å tro at til neste 

jul sitter vi i spisesalen og inntar vårt julemåltid etter at vi har opplevd juleritua-
let i salen! Men 2020 var også det året vi måtte finne nye løsninger på 
logeaktiviteten. Nettmøter, sosiale treff «på byen» og besøk og kontakt brødre 
imellom ble viktig for å holde logen og brødrene sammen. Vi har vært rundt 20 
deltakere og vel så det på de fleste nettmøtene, og jeg vi berømme dere for vil-
jen til å «komme på nett»! På den måten har vi klart å holde en viss aktivitet og 
samvær i vår loge, og ikke latt oss knekke av et virus! En stor takk til alle som har 
bidratt til logens og brødrenes beste i året som snart er omme.  

Nå skal vi feire jul og nyte høytidens gleder. Det har vi sannelig fortjent! Og i 

samsvar med vår ordens grunnverdier og høytidens budskap skal vi ta vare på 
hverandre, og vise omtanke også for de blant oss som av ulike grunner ikke opp-
lever den samme glede ved årets høytid.                                                                             

Jeg ønsker alle brødre og deres familie en riktig God Jul og gleder 

meg til å møte dere igjen!  

Med broderlig hilsen.  
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Kjell Erik Schjelvaag 

Vi ser at tre av våre brødre har runddag nå  rett før jul eller like etter, og vi gratule-
rer 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! 

 

         

Arnfinn Eddy Jørgensen 10.des 71 år 

Arnold Godhavn 12.des 83 år 

Egil Jostein Ramberg 15.des 80 år 

Jan Schjølberg 16.des 81 år 

Torgeir Dybvik 17. des 58  år 

Wilfred Nebelung 29.des 80 år 

Roger Larsen 29.des 69 år 

Tor Eivind Johansen 10.jan 61 år 

Arnold Gunnar Nilsen 14.jan 80 år 

Thor Arild Skaset 24.jan 61 år 

     
     

Logedressen finner du hos  

Nytt år og nye sjanser!  I skrivende stund vet vi ikke hva som skjer med møtene våre over nyttår, 

om det blir møter i huser vårt eller nettmøter.  Nyttårslogen den 7. januar er avlyst, og vi har da satt 

inn et nytt arbeidsmøte i vår egen loge torsdag den 6. januar. Kanskje får vi da en tilpasset versjon 

av de fine tekstene i ritualet til Nyttårslogen. Torsdag 21. januar er det arbeidsmøte med regnskap 

og rapport fra nemnder. Torsdag 4. februar er det tid for 25 års veteranjuvel til Einar Thomasgaard. 

Torsdag 18. februar er det et arbeidsmøte, og så kommer noe jeg er spent på: Innvielse den 4. 

mars! I de måneden vi har hatt etter at coronaen «overfalt» oss har det sikkert vært vanskelig å 

gjøre noe med verving av nye brødre, men vi trenger det! På grunn av flytting, dødsfall og utmel-

dinger har medlemstallet vårt gått mye ned de siste månedene, så hvis du har en venn, slektning, 

kollega eller nabo som du tror kan bli en god bror, så gjør noe med det. La oss få høre! 



  Erling Billingtons gravsted. På et møte i begynnelsen av året var det en del snakk om gravste-

det til Erling Billington. Bill, som han ble kalt, testamenterte en del av sin formue til logearbei-

det i Distrikt nr. 6, og Loge nr 109 Nidaros, som ennå var bare en broderforening da Bill døde 

den 4. april 1984, fikk i oppgave å forvalte Bills minnefond til beste for Ordenen i Distrikt 6. 

Opp gjennom årene har ganske store summer blitt gitt som gave eller lån til loger i vårt dis-

trikt. For 12 år siden fikk vi beskjed om at Bills familie ikke lenger 

ville ta ansvaret for graven hans, og at den ville bli slettet hvis ikke 

andre tok over. Embedskollegiet foreslo da at vår loge skulle ta 

ansvaret for Bills grav, og Logen sluttet seg til dette. I en del år var 

det en av oppgavene til vår EKS OM å 

sørge for at graven så skikkelig ut året 

igjennom. For noen år siden inngikk logen 

en avtale med kirkevergen om beplant-

ning og rydding av graven. I fjor avsluttet 

vi avtalen med kirkevergen fordi den ble 

relativt kostbar i en tid når det er lav ren-

te og liten avkastning på Bills minnefond. 

Nå er det Nemnd for omsorg som steller grava og bildene viser hvor-

dan det så på forsommeren og nå på Allhelgensdag. De som vil besø-

ke Bills grav, finner den helt i nordre del av Tilfredshet kirkegård, rett 

til venstre når man kommer inn stien fra Sykehuset.        Harald Storli.  

 

Gledelig melding! Vi har et flott hus i Hørløcks veg, men det koster selvsagt å holde det, og siden 

vi mistet våre faste leietakere for et års tid siden har det ikke vært enkelt å finne nye. Ingen utleie pga 

pandemien har ikke gjort økonomien lettere for oss.Det er mange ledige lokaler rundt omkring i byen, 

men nå er endelig det meste av de ledige lokalene våre utleid, noe til undervisning og nesten alt det 

øvrige til alarmselskapet Verisure. Mer info om den gledelige meldinga  kommer fra styret i Odd Fellow 

Sentrene  snart 

Fra en bror som ikke ønsker navnet oppgitt har følgende innlegg kommet til «redaksjonen»:  

Ros til bror Overmester og embedskollegiet! Godt jobba, Overmester! Siden corona-

pandemien traff oss i mars kan det ikke ha vært lett å skulle lede logearbeidet. OM 

og hans medarbeidere har imidlertid gjort det beste utav det. Vi har fått nettmøter 

med godt innhold. Ja, vi har til og med hatt direkte overføringer fra logesalen. Klubb-

aften og sosialaften med utlodning har de også fått til, og brødrene har tatt lodder!  

Det ligger sikkert mye prøving for å få til det tekniske med slike møter, men de har 

fått det til, og spesielt godt synes jeg de lyktes med overføringen av vår egen min-

neloge. Jeg er spent på julemøtet, og ser fram til dette!  

Til slutt vil jeg ønske brødrene og embedskollegiet en riktig god jul!      Mbh medl nr….. 

Lørdag 22. oktober var det et Storembedsmannsmøte på Teams. Bortsett fra saker som er 
aktuelle på grunn av pandemien, kan nevnes at ritualnevndene jobber for i størst mulig grad 
å samordne revideringen av arbeidsritualene. Å revidere arbeidsritualer er virkelig på tide, for 
språket er arkaisk! Ny tekst til Minneloge er skrevet og den er allerede ute til pilottesting, det 
er tre Rebekkaloger og en Odd Fellow Loge som har sagt seg villige til. Ny musikk til Minnelo-
gen også er klar. Det er skrevet nytt ritual for tildeling av 70 års Veteranjuvel—( så det er bare 
å fortsette som medlem!). Nytt Festlogeritual vil utarbeides etter nyttår. Ellers legges det opp 
til utprøving av arbeidsritualene i prøveloger våren 2021 og distribusjon til alle loger ved opp-
start av høstterminen 2022. Utviklingsprogrammet og informasjonsmappen moderniseres 
også. Vi får en digital informasjonsmappe mer strømlinjeformet. Medlemmene vil få tilgang 
til informasjon om graden etter hvert som gradene er gjennomført. Mappene vil bli liggende 
på oddfellow.no. De trykte mappene vil derfor ikke lenger være til salgs gjennom Odd Fellow 

Utstyr. Det planlegges feiring av Storlogens 100 års jubileum helgen 27.-28. 
august 2021. Det blir markering  både sentralt og i distriktene, også et jubile-
umsspill vil bli skrevet. Ellers planlegges det et Storlogemøte på skriftlig 
grunnlag i juni 2021. med bl.a. en del endringer i lovverket. Mer om dette 
kommer senere. 

Ut på tur! Onsdag 30. september hadde en del 

brødre avtalt en tur rundt Theisendammen. Vi 

møttes ved Vestbybanen og fikk en trivelig tur 

rundt dammen. STOOR innsats av bror Arnold  som 

fulgte med, til tross for smerter i en fot. Etterpå 

samlet vi oss corona-sikkert rundt et bord med god 

mat og  drikke og en hyggelig prat, noe alle satte 

pris på, og vi var enige om at dette måtte vi gjenta, 

spesielt slik tida nå er. Vi får se og håpe!   H.S. 


