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Vår  Overmester, Kjell Erik Schjelvaag, har ordet:  

Velkommen i logen! 

Logen er et godt sted å være. Et sted for å møte brødre og venner som 

deler det samme tankegods og som har det samme mål med å gå i lo-

gen – å skape et fellesskap til felles beste, der vi både arbeider med 

oss selv og for andre for å oppfylle de idealer Ordenen stiller opp for 

oss.  

Kjenner du også på vennligheten og hjertevarmen som møter deg når 

du kommer inn i lokalene? Smilene du blir møtt med? 

Har du også savnet dette i de 18 månedene vi ikke har kunnet møtes i 

logelokalene? Dette savnet er et uttrykk for at dette samværet betyr 

noe for oss. Det beriker oss, det gjør noe med oss.  

Nå er denne perioden over. Nå er det opp til oss selv – opp til hver og 

en av oss. Det vi har savnet må vi selv gjenskape. Ved å møte fram og 

være en del av dette fellesskapet som vi setter så stor pris på. Et godt 

fremmøte styrker som kjent samholdet mellom brødrene. Et godt 

fremmøte er en av de viktigste grunnstenene i en velfungerende loge. 

Håper å se deg i logen! 

Med broderlig hilsen 
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Kjell Erik Schjelvaag 
Overmester 

Vi ser at  to av våre brødre har «halvrunde» dager nå  i høst, og lenger utpå året 
kommer enda flere runde jubilanter blant våre brødre. Hvem det er? Tja, følg med i 
neste nummer av Nidarosa på nett, så får du se!  

 

Vi blir eldre, kjære brødre, og takk for det!  

Her er høstens første bursdagsliste: 

 Ragnar  Moan 26. aug  66 år 

 Kåre Johan  Moen  08.sept  85 år 

 Harald Olav  Storli  27.sept  74 år 

 Paul Tore  Hulsund  29.sept  71 år 

 Bjørn  Basmo  10.okt  72 år 

 Harald  Øien  19.okt  71 år 

 Helge Sigmund  Wannebo  20.nov  75 år 

 Nils  Moe  21.nov  79 år 

Logedressen finner du hos  

Kommende møter, slik ser det utnå, men det kan bli endringer, så følg 

med på hjemmesida vår: Torsdag 30/9 0+ Galla. Torsdag 14/10 Arb.m /

Sosialaften         Torsdag 28/10 O+ Galla,   Mandag 1/11 Hyggetreff for 

dagpasienter v/Ladesletta Helse—og Velferdssenter i logesal Cicignon kl. 17,00. 

Torsdag 11/11 Arbeidsm. m/foredrag /Velleaften, Tirsdag 20/11 Minneloge 

arrangert av loge 3 Eystein. Torsdag 25/11 arb.m Fd.Torsdag 9/12 Julemøte.  

Innvielser er viktige hendelser i logen, og nå i september får vi to innvielser på samme 

dag! Det blir en fin kveld for logen, og det fører også med seg flere fine kvelder med grad-

passeringer. Til disse gradpasseringene trenger vi brødre som kan delta i spillene. Vår 

CM har en stor oppgave med å finne brødre som kan delta i spillene, og hvis du blir spurt, 

er det fordi CM trenger din hjelp og tror at du kan fylle denne rollen. Derfor er det viktig å 

være positiv! Si «JA» og prøv deg! Det krever litt jobbing og øving, men husk at det er lov 

å gjøre feil, for vi er jo bare mennesker.  



Torsdag 16. september kunne vi i Loge 109 Nidaros endelig tildele 25 års veteranjuveler til brødrene Einar 

Thomasgaard og Kristian Rokseth. På grunn av pandemien hadde tildelingene blitt utsatt noen måneder, 

men nå var endelig kvelden der! Den høytidelige seremonien ble gjennomført med 

stil og verdighet av Storrepresentant Paul Tore Hulsund og embedsmennene, ledsa-

get av godt utvalgt musikk. Etter høytideligheten i logesalen  ble det et hyggelig bro-

dermåltid med en utsøkt roastbiff med godt tilbehør og passende drikke servert av 

søstre fra rebekkaloge 73 Magdalene.. Jubilantene fikk også mange gode ord fra 

Distrikt nr 6, gjestende loger og egne brødre. Etterpå ble det en hyggelig samling i 

salongen med kaffe og kaker og utveksling av muntre historier om tida som har gått 

siden veteranene ble innviet i logen vår. Bildet t.v. viser jubilantene Einar Thomas-

gaard (t. v) og Kristian Rokset; bak O.M Kjell Erik Schjelvaag og Storrepresentant 

Paul Tore Hulsund. Ved brodermåltidet ga ST.REP Paul Tore Hulsund jubilantene enda flere gode ord, og 

det vanket hilsener fra Distrikt nr 6, 

Leir nr. 6 og gjestende loger. Ekstra 

hyggelig var det nok for bror Kristian 

at hans fadder, Morten Eklo, hadde 

tatt veien fra Verdal for å hedre sitt 

fadderbarn. Dette ble en kveld å min-

nes, både for de nye veteraner og 

logen vår!  Bildet fra festbordet viser 

En trist melding kom til oss i sommer da vi fikk 
melding om at Eks OM John Andreas Messell 
avgikk ved døden den 2. juni, nær 73 år gammel. 
John hadde vært syk en tid. Han hadde gjen-
nomgått flere operasjoner etter at han for noen 
år siden fikk påvist kreft i hjernen. I fjor høst ble 
det konstatert at svulsten vokste og hadde 
spredt seg, og legene kunne ikke gjøre flere 
inngrep, så vi visste hvordan utfallet ville bli, men 
likevel er det vedmodig når det er slutt.   
John Andreas Messell ble innviet i Loge nr 109 
Nidaros den 2.10.1987, og han ble tildelt 25 års 
veteranjuvel den 25.10.2012.  
Bror John var en aktiv bror av vår loge i 33 år. 
Han hadde mange embeder: Sekretær, kapellan, 
undermester, overmester og fungerende eks 

overmester. John var min fadder og han fulgte opp meg på en utmerket måte 
i mine første år i logen. Fra hans mest aktive år i logen har jeg mange hygge-
lige minner om hans gode historier og påfunn, som for eksempel da han på et 
møte serverte finnbiff og da fant han ut at vi selvsagt måtte ha et reinsdyr inne 
i spisesalen, og dyret kom! Utstoppet ja, men likevel..Bifall fra brødrene! Fullt 
så populært var det ikke hos alle da han som UM serverte «Biff Rex Rodney». 
Biffen var god den, men noen hesteglade brødre var ikke like blide etter målti-
det da de fikk vite at de faktisk hadde spist hestebiff! Også  etter at hans em-
bedsperioder tok slutt var han medlem i en rekke nevnder helt fram til 2017 
og han fulgte trofast bror UM’s oppfordring om å møte så ofte han kunne – 
helt til sykdommen tok overhånd. Selv om både han og vi visste hvilken ut-
gang sykdommen ville få, er det ufattelig trist når det tar slutt.  
Da bror John  ble bisatt den 18. juni, var det fra et fullsatt seremonirom hos 
Svanholm, og vi var seks brødre som fikk æren av å stå bårevakt under den 
vakre seremonien. Vi vil huske bror John Andreas Messell for hans hjertevar-
me, hans oppriktige omsorg for sine logebrødre og medmennesker, for hans 
engasjement for logen og ordenen, hans gode humør og historier.  
Det er i dyp takknemlighet og med stor respekt vi tar farvel med vår bror John 
Andreas Messell og lyser fred over hans minne.                     .             Harald S            

Det var uvant, men mange ble flittige til å møte, og nettmøter var bedre enn 

ingen møter. Noen andre sosiale møter klarte vi også å gjennomføre i denne 

unntakstiden. Nå kan vi endelig møtes i logehuset igjen, og vi håper det vil 

vare! Mange har store forventninger til det nye embedskollegiet, men vi må 

ikke glemme at det er alle brødrene som er logen vår! Det er viktig at vi har 

med oss dette i tida som kommer.  Overmester Kjell Erik Schjelvaag uttrykte 

et håp om at vi sammen skal klare å løfte logen vår i tida som kommer. Selv 

om det nå er høst, skal spire i logen vår! 

Nytt embedskollegium! Endelig er vi i 

gang igjen! Torsdag 2. september kunne 

DSS Ivar Sollie og hans fungerende stor-

embedsmenn installere det nye embedskol-

legiet i Loge 109 Nidaros. Seremonien ble 

som vanlig gjennomført med stil og verdig-

het av alle aktører. Etter den hyøytidelige 

seremonien i logesalen gikk brødrene til en 

festdekket spisesal og inntok  et velsmaken-

de  brodermåltid med kokt kveite og godt 

tilbehør før kvelden ble avsluttet med kaffe 

og kaker i salongen. Det er mange tanker 

som melder seg på når man starter opp 

igjen etter den pandemi—perioden som vi 

nå håper vi ser slutten på. I denne perioden 

måtte vi nøye oss med å møtes på nett.  

fra v. St.Rep. Paul t. Hulsund, OM Kjell E Schjelvaag, Eks.OM Thor Olsen, Einar Thomasgaard, Kristian Rokseth, og Morten Eklo 

Foran på bildet OM Kjell Erik Schjelvaag flankert av 

EKS OM Thor Olsen og St. Repr. Paul Tore Hulsund. 

Bak fra venstre : Sekr. Ragnar Moan, UM Øyvind Hul-

sund, Sk. M. Nils Stokke, Kap. Eskild Kotsbakk og CM 

Jørn Erik Norangshol.  


