
 

  

Nidarosa 

Loge 109 Nidaros 

Nr. 1—2021 

 

                                                                                                                              
NYTT ÅR! Et årsskifte er en anledning til å se seg både tilbake og framover, 
sette opp status, og legge planer, mål, forventninger. Det gjelder også for dette 
årsskiftet, selv om situasjonen er helt ekstraordinær. Både det året vi har gått ut 
av og det året som kommer har vært og vil bli ulikt noe vi har opplevd tidligere.                                            
Da vi for 10 måneder siden satte en foreløpig strek for møter i logesalen visste 
vi ikke hva vi hadde i vente, verken i logen eller i samfunnet ellers. Kanskje skal 
vi føye til et «heldigvis». Året ble ikke slik vi hadde trodd eller ønsket, og mange 
av våre medmennesker har opplevd vanskelige tider av ulike grunner. Men det 
er også mulig å se lyspunkter. For å holde oss til Iogearbeidet: Selv om vi 
naturligvis gjerne skulle møttes i logehuset har vi i stor grad klart å opprettholde 
kontakt mellom brødrene på andre måter. Det at vi opprettholder kontakten 
betyr mye for vårt fellesskap, og for at vi skal kunne etterleve våre budord selv i 
en slik situasjon. En stor takk til alle brødre som har vist omsorg for sine brødre 
i denne perioden, besøkt brødre, tatt kontakt på telefon, gått tur sammen eller 
holdt kontakt på annen måte. Og ikke minst: Takk til hver enkelt som har deltatt 
på nettmøtene og på den måten bidratt til at vi også har klart å opprettholde et 
fellesskap i logen. Denne oppslutningen er helt avgjørende for at vi skal klare å 
opprettholde dette felles  skapet. Jeg skulle ønske jeg kunne si at normale til-
stander er nært forestående. Slik er det dessverre ikke. Men det er lys i enden 
av tunnelen. Vaksinen er på vei, og nå gjelder det å opprettholde mot og moti-
vasjon – og naturligvis etterleve de spesielle reglene som gjelder enn så lenge. 
Har vi klart dette i 10 måneder i fjor, så må vi klare noen måneder til dette året 
– og bruke tiden til å forberede oss til den vakre dagen da vi igjen kan møtes i 
logesalen.                                                                                                           
Mitt nyttårsforsett for logen, og min oppfordring til alle brødre er derfor at vi 
sammen klarer å opprettholde omsorgen, kontakten, oppslutningen og felles-
skapet også inn i det nye året. Vi må gjerne utvikle møteformen og innholdet 
videre for å gjøre det mest mulig interessant og givende for brødrene å slutte 
opp om møtene.                                                                    Kjære brødre. La 
oss fortsette å dra lasset sammen. La oss holde våre idealer og budord høyt, 
gjøre vårt beste for å leve etter dem, og vise at vårt brorskap og våre verdier 
tåler en pandemi. 
Godt Nytt År!  

 

                                                                                                                                               

Vi ser at ingen av våre brødre har hatt eller kommer til å ha helt ”rund-dag” nå på  begynnelsen av 
året, men mange blir eldre og klokere(?), og vi gratulerer! Lenger utpå året kommer kanskje noen  

”helrunde” jubilanter blant våre brødre. Hvem det er? Følg med i neste nummer av Nidarosa!  

 
 

 

 

 

18.03. 19:00 O Arbm. XXN på nett. Nom.nemndas forslag sendes ut til alle. 

15.04. 19:00 O Arbm. XXN (Valg blir gjennomført via mail umiddelbart etterpå) 

29.04 19.00 O Arbm. Sosialaften 

17.05. Borgertoget er avlyst 

27.05 19:00 O Arb.m.  

03.06 19.00 O Sommermøte Felles m.  42 Humanitas. Arr.  42 Humanitas  

MANDAG: 
07.06. 

17:00 
Hyggetreff  For Ladesletta akt.senter. i logelokalene 2. etg. Arr. Rebekkaloge 

Magdalene og   Nidaros Møt opp og delta!  

02.09.2020 19:00  O   EI  galla 
 Oppstart på høstterminen. Vel møtt! I logesalen, håper 
vi! 

Thor Eivind Johansen 10. jan 61 år 

Arnold Gunnar  Nilsen 14. jan 79 år 

Thor Arild Skaset 24. jan 61 år 

John Arne Bjørgen 13.feb 71 år 
Terje Berg 18.feb 68 år 
Arne Egil Kobberrød 27.feb 71 år 

Kjell Erik Schjelvaag 10.mar 65 år 

Jan Leistad 18.mar 66 år 

Einar Thomasgård 23.mar 64 år 

Eskil Kotsbakk 26.mar 45 år 

John Myhr 05.apr 75 år 

Roger Bjarne Stefanussen 13.apr 78 år 

Jørn Erik Norangshol 13.apr 43 år 
Bjørn Heltrø 20.apr 75 år 

Øyvind E. Røskaft 23.apr 40 år 

Stein Are Reinås 25.apr 53 år 

Kenneth Jenssen 30.apr 81 år 

Slik ser terminlista ut framover, som nettmøter inntil videre, men følg 

med på hjemmesida vår, for det kan bli endringer!   

Kjell Erik  Schjelvaag   

Overmester 



 

 

Nytt år og nye sjanser! Vi skulle ha startet det nye loge-året allerede torsdag 7. 

januar med vår egen nyttårsloge. På grunn av pandemien ble fellesmøtet med 

Rebekka-loge 73 Magdalene og Odd Fellow-loge 111 Olav Tryggvasson avlyst.  

Da synes jeg at det var flott at embedskollegiet tok jobben med å sette inn et eks-

tramøte med en tilpasset versjon av ritualet for nyttårslogen. Jeg, og mange med 

meg, synes at dette ritualet på en fin måte oppsummerer mye av det vi Odd Fel-

lows står for, og dette er gode ord å ta med seg inn i det nye året. 

Overmester Kjell Erik Schjelvaag ga da også uttrykk for at det var en god og spe-

siell opplevelse å stå på overstolen og åpne Nyttårslogen denne gang. 

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

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

være til ettertanke for alle Odd Fellows-søsken!  

Fikk du ikke til å delta i år, så er det ett år til neste nyttårsloge så kan du komme 

og høre godt etter i januar 2022! 

  Logemøter på nett er ikke «bare-bare», men embedskollegiet skal ha ros for det 

de har fått til, både med innhold og det tekniske. Selv om det av og til har vært noen tek-

niske utfordringer, har de fått det til. Godt jobba! Forholdene tatt i betraktning synes jeg 

også oppmøte har vært svært godt, over 20 brødre på mange møter. Har du ikke prøvd 

å delta på nettmøter, så kom igjen den 18. mars eller på et senere møte i vår! 

På ettermøtet etter vårt møte den 18. februar holdt bror Bjørn Østbye fra loge 66 Gun-

nerus  et svært interessant og gripende foredrag om hvordan det er å leve med en kone 

som er rammet av frontalappdemens, en demenssykdom som er relativt sett vanligere 

blant dem som er under 65 år. Sykdommen fører til store endringer i personlighet, atferd 

og språk, spesielt tidlig i forløpet. Dette er selvsagt svært krevende for de pårørende, og 

bror Bjørns foredrag ga oss et sterkt bilde av en vanskelig situasjon for de nærmeste.  

Et slikt foredrag blir man sterkt berørt av og vi fikk innblikk i en livssituasjon og skjebner 

som man ellers vanskelig kan forestille seg. For meg personlig ble det ekstra sterkt si-

den min datter på 49 år fikk denne forferdelige diagnosen i fjor høst.  

På ettermøtet etter vårt møte den 4. mars inviterte embedskollegiet til et litt annerle-

des ettermøte.  Eks overmestrene Arnfinn Jørgensen og Helge Wannebo innledet til litt 

tankespinn og meningsutveksling om vennskap, en av Odd Fellow-ordenens grunnpila-

rer. Mange brødre deltok i diskusjonen og gode tanker ble løftet fram. Her er noen av 

dem: Vennskap er ikke noe vi kan kreve, men alle kan gi. Vennskap har stor betydning 

for oss i gode, men kanskje enda mer i vonde dager. Tid til venner, har vi det?? Ja! Tid 

har vel de fleste av oss nok av, og da er det godt å oppsøke eller ta en prat med en god 

venn, en man er trygg på. Det er en gave, både for den som gir og den som får. Uten 

vennskap blir livet fattigere.  Flere ga uttrykk for at begrepet vennskap har fått en annen 

og dypere betydning etter at de ble medlem i Odd Fellow-ordenen. Vennskap oppstår i 

ulike faser i livet, og selv om det kan gå år siden man snakket med en venn, kan årene 

som ligger mellom være blåst bort når man treffes igjen.                                                                     

Som avslutning fikk vi med oss noen gode ord av den franske filosofen og forfatteren 

Albert Camus: «Gå ikke foran meg, kanskje følger jeg deg ikke. Gå ikke bak meg, for kanskje 

viser jeg ikke vei. Gå  ved siden av meg og bare vær min venn!» 

 

Logedressen finner du hos  

Nominasjonsnemnda har vært i arbeid en tid. Kanskje holder de på ennå. På vårt neste møte, den 18. 

mars, legges nemndas forslag fram. Det er viktig at brødre er villige til å ta et tak for logen, så blir du spurt, 

si ja! Umiddelbart etter nominasjonsmøtet blir forslaget sendt ut til alle brødre på mail, og da har brødrene 

frist fram til 48 timer før neste møte med å komme med eventuelle andre kandidater.        Selve valget vil bli 

gjennomført pr mail siden vi ikke kan gjøre det på nettmøte. Mer informasjon kommer senere.  

Undermester og Skattmester takker: Utlodningene på nettmøtene den 5. november og på 

julemøtet innbragte henholdsvis 7500 og 8850 kroner som kommer godt med i sosial– og 

broderfondet. Takk til alle som bidro ved å sørge for gevinster og ta lodder! 

      25 års veteraner. I løpet av denne våren skulle to av våre brødre, Einar 

Thomasgård og Kristian Rokseth, ha fått tildelt sine 25 års veteranjuveler, og vi 

kunne vel ha fått til en tildeling med svært begrenset deltakelse i logesalen, men i 

samråd med jubilantene har embedskollegiet bestemt at disse tildelingen blir ut-

satt til høsten. Så får vi håpe at forholdene  da er slik at vi igjen kan ha 

«ordentlige» logemøter så vi kan hedre de tre jubilantene. Ser fram til dette! 

Når skal vi møtes? På grunn av pandemien kan vi ikke ha møter i logelokalene, og været ute innbyr ikke 

så mye til å møtes utedørs, men — det kommer en vår (!)  med varmere dager. Noen som har forslag til et 

sted ute hvor vi kan møtes for å gå en tur, ta en prat og kanskje noe å spise og drikke??  


