
  

 
 

Sommerhilsen fra Bror Overmester: 

Ute skinner solen, og i skrivende stunde er vårens siste logemøte nært fore-
stående. Sommeren er like om hjørnet. Samtidig nærmer vi oss slutten bå-
de på et logeår og også slutten på denne embedsperioden.  
Denne embedsperioden preges naturligvis av at vi det meste av tiden ikke 
har kunnet avvikle møter i logesalen. Vi har vært henvist til å finne andre 
måter å drive vår virksomhet på, og å holde kontakten på. For meg som 
overmester har det viktigste vært å holde logen samlet og i aktivitet, og å ta 
vare på fellesskapet også i denne perioden. Da er det fantastisk å oppleve 
at oppslutningen om nettmøtene har vært økende utover i denne perioden. I 
siste halvår har vi hatt et «fremmøte» på ca 44 %, og det er faktisk ikke så 
langt unna det normale for møter i logesalen. Takk til alle som har deltatt i 
denne perioden – det har vært inspirerende, og det har vært helt avgjørende 
for at vi har kunnet gjennomføre så å si alle terminfestede møter på nett. 
Tusen takk også til de som har bidratt på andre måter, f.eks. til at vi hadde 
en sosialaften med et loddsalg som innbragte et beløp helt utenom det van-
lige til et tiltak som barn på St. Olavs Hospital vil ha stor glede av.  
Men nettmøter kan aldri bli en fullgod erstatning for å møtes ansikt til an-
sikt. Vi ser vel alle fram til igjen å kjenne på roen og høytiden i salen, ritu-
alene, musikken og alt annet som gjør våre møter til noe spesielt og given-
de. Og til brodermåltidene og ettermøtene der vi bokstavelig talt kan kom-
me innpå brødrene, og snakke sammen slik brødre gjør. Forhåpentligvis 
får vi oppleve det igjen fra den 2. september. Jeg gleder meg!  
Kjære brødre! Tusen takk for det hver og en har bidratt med, og takk for 
gode råd og inspirerende tilbakemeldinger. Jeg ønsker alle velkom-
men tilbake til nytt semester i september, og ikke minst:  

  
Med broderlig hilsen 

Kjell Erik Schjelvaag Overmester 

 

Nils Stokke 05. mai 55 år 

Bård  Riise 11. mai 55 år 

Birger M. Lykke 19.mai 81 år 

Kristian Rokseth 20.mai 75 år 

Thor Olsen 25.mai 52 år 

Kjell Trygve Løfors 27.mai 76 år 

Kjell Olav Dybvik       30.mai 53 år 

Tommy Marvin Sletvold            14.juni 60 år 

Øyvind Hulsund 26.juni 45 år 

John Andreas Messell 03.juli 73 år 

Arve Smaavik 11.juli 82 år 

Torbjørn Holm 21.juli 69 år 

Eidar Iversen 14.aug 85 år 

Stig Arne Øverby 23.aug 56 år 

Kåre Johan  Moen 08.sept 85 år 

     

Vi ser at en av våre brødre har  ”rund-dag” senere i år. 60 år ung blir 

 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, og da håper vi at det blir ordentlige 

møter i huset vårt. Av erfaring vet vi at det fort kan bli endringer i terminlista, særlig 

nå i disse koronatider. Følg derfor med på logens hjemmeside. Den er alltid riktig. 

02.09 19.00       EI  Galla 

16.09    19.00  25-årsvet. Einar Thomasgård og Kristian Rokseth. Galla 

30.09    19.00  0+ Innvielse Galla 

14.10. 19.00  Arbm m /sosialaften 

 28.10. 19.00  Innvielse Galla 

01.11.  17.00  
Hyggetreff for 
 

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

5.11.  19.00  Arbm. Venneaften 

21.11. 18.00  Førjulskonsert  I Cicignon (merk sted og tid!) 

 Nidarosa 

Loge 109 Nidaros 

Nr. 2—2021 

 

 



 

 

Logedressen finner du hos  

Sommermøte 2021 I dette «Korona-året ble også avslutningen på vårterminen 

spesiell. Embedskollegiet hadde sett for seg at det skulle være mulig å arrang-

ere et sommermøte ett eller annet sted, enten inne eller ute. For kort tid si-

den så det ut til at det skulle være mulig, men så fikk vi et tilbakeslag på kovid-

smitten i byen og distriktet rundt etter pinse- og 17. mai-feiringene. Da ble det 

ikke så enkelt lenger og etter en grundig vurdering ble det bestemt å utsette 

et sommermøtet inntil videre og kanskje få til en samling sener i sommer, 

hvis/når korona-forholdene er bedre. Vi får håpe at det blir mulig! 

OPERATUREN 2021 måtte dessverre avlyses, men vi lever i håpet om at det blir 

en ny tur i februar til neste år. Vi er mange som gleder oss til denne tradisjonsrike 

turen og håper at den lar seg realisere. I skrivende stund har vi dessverre fått mel-

ding fra Loge nr. 6 Rune at vår operakontakt, Magne Grav, som i år etter år har 

ordnet med billetter til operaforestillingene, er død etter en tids sykdom. En trist 

melding, og embedskollegiet har bestemt at vår loge skal sende en oppmerksom-

het til Kristiansund i forbindelse med begravelsen til bror Magne Grav. 

Leserbrev! Da har redaktøren igjen fått innlegg fra en av våre brødre. Det er kort, 

men likevel et tegn på «liv» der ute, og redaktøren takker for det.  Her kommer det: 

  Flott møte igjen! Takk til Bror overmester og embedskollegiet for enda ett godt 

logemøte på nett. En spesiell takk til Overmester Kjell Erik Schjelvaag for et interes-

sant foredrag om temaet fremtidsfullmakt, et tema som har vært framme i avisene i 

ved flere anledninger. Vi fikk en klar og oversiktlig framstilling rundt dette emnet 

som mange av oss kan komme til å benytte oss av. Flott derfor at vi fikk tilsendt 

«manuset» etterpå. Takk igjen!                              Mbh i V, K og S en takknemlig bror. 

Nominasjon og valg har blitt gjennomført også i år, til tross for pandemien. Nominasjons-

nemnda har gjort en god jobb, og det er flott at brødre stiller opp og tar en tørn! På grunn av 

at vi i inneværende periode måtte gjøre noen endringer i embedskollegiet, måtte vi gjøre en 

tilpasning i den kommende valgperioden. OM Kjell Erik Schjelvaag fortsetter som OM til høs-

ten 2022. Da overtar fungerende EKS OM Thor Olsen i resten av perioden. Resten av embeds-

kollegiet blir slik: UM Øyvind Hulsund, Skattmester blir Nils Stokke, Sekretær Ragnar Moan, 

CM Jørn Erik Norangshol og kapellan Eskild Kotsbakk. Vi gratulerer det nye embedskollegiet 

som blir installert på vårt møte den 2. september og ønsker dem lykke til! 

Klubbaften og sosialaften har vært gjennomført på 

våre nettmøter med gode resultater også i dette 

året. Til sammen har det kommet inn over 25.000 

kroner, og mange vinflasker og tre fruktkurver har 

funnet nye eiere. På vår siste sosialaften kom det 

inn nesten 10.000 kroner som etter anbefaling fra 

Nemnd for utadrettet sosial virksomhet ble gitt til 

prosjekt Stjernehimmel som personalet på anestesi-

avdelingen på St. Olavs sykehus har jobbet for å få 

til i over ett år. Det prosjektet skal nå være fullfinan-

siert, til gled for barnepasienter på sykehuset. Takk 

til alle som bidro med gevinster og loddsalg! 

På bildet ser vi Eks OM Kåre Moen som vant både fruktkurv og vin på vår siste 

sosialaften. 

INNVIELSE! Ja, nå har vi faktisk fått en søknad om medlemskap! Erlend Rønning 

som bor i Rissa og jobber på oljerigg i Nordsjøen, har lest om oss på vår hjemme-

side og tatt kontakt med oss for å bli medlem i vår loge, og den 30. september blir 

det en innvielse! Det er lenge siden  sist, så nå må bror CM og hans aktører snart 

begynne å «lese seg opp» på sine tekster. Kanskje er det noen av dere brødre som 

får spørsmål fra vår CM Jørn Erik Norangshol om å delta i et gradsspill, og da håper 

jeg han får positive svar! 


