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Vår undermester har ordet 

Hei kjære brødre. 

Når er snart julen her, og vi skal være sammen med vår egen familie og venner 

med mye god mat og drikke og gaver for de minste av oss   

Jeg vil at vi i denne Corona-tiden tenker på de som ikke har familie rundt seg, og 

som heller ikke har venner som de kan være sammen med i jula. Det finnes alt 

for mange av dem, dessverre. 

Selv må jeg tenke tilbake til julen for 10-12 år siden hvor jeg og min samboer 

jobbet som frivillige i Vår frue kirke på julaften. Den juleaftenen gjorde et sterkt 

og varig inntrykk på meg. Det er mange som ikke har noen å være sammen med 

og slike tilbud som Vår frues kirke er det dessverre ikke mange av i vårt samfunn. 

Så hver jul går mine tanker til dem som ikke har noen å være sammen med. Hå-

per at dette er noe som brødrene vil tenke på i jula.  

Ellers så er mitt første halvår som UM snart over. Det har vært mye å sette seg 

inn i og det har lært meg mye   Man finner ut hvordan logen fungerer innad , 

og man ser noe av hvordan vår orden synes utad. Dette gir meg gode tanker og 

håp for fremtiden. 

Jeg vil med disse ord ønske alle mine brødre en God jul og ett Godt nytt år, og så 

møtes vi igjen til nye, gode logemøter i 2022! 

Med broderlig hilsen.  
I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Øyvind Hulsund 

UM 

Vi ser at en av våre brødre har runddag nå like etter jula, og vi gratulerer ham! 
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 72 år 

Arnold Godhavn 12.des 84 år 

Egil Jostein Ramberg 15.des 81 år 

Jan Schjølberg 16.des 82 år 

Torgeir Dybvik 17. des 59  år 

Wilfred Nebelung 29.des 81 år 

Roger Larsen 29.des 70 år 

Tor Eivind Johansen 10.jan 62 år 

Arnold Gunnar Nilsen 14.jan 81 år 

Thor Arild Skaset 24.jan 62 år 

Arne Egil  Kobberrød 27.febr 71 år 

Kjell Erik  Schjelvaag 10. mars 65 år 

Jan Konrad  Leistad 18. mars 66 år 
Eskild Kotsbakk 26. mars 45 år 

Logedressen finner du hos  

Nytt år og nye sjanser!  I skrivende stund vet vi ikke helt sikkert hva som skjer med møtene våre 

over nyttår, men vi går ut fra at det blir ordentlige møter i logelokalene våre igjen ikke nettmøter.  Vi 

håper vi kan starte med Nyttårslogen på onsdag den 5. januar. Dette møtet er et fellesmøte for vår 

loge, loge 111 OlavTryggvasson og rebekkaloge 73 Magdalene, med den siste som arrangør. Det er 

mange som gleder seg til å få komme til dette første møtet i det nye året og høre de fine og tanke-

vekkende tekstene i ritualet til Nyttårslogen. Torsdag 20. januar er det arbeidsmøte med regnskap 

og rapport fra nemnder. Torsdag 3. februar er det arbeidsmøte med klubbaften. Torsdag 17. februar 

kommer noe jeg er spent på: Innvielse! Vi har hatt noen gjester på venneaften, men til nå har det 

ikke kommet noen søknad. Håper de kommer! Torsdag 3. mars er det et arbeidsmøte med foredrag, 

og den 17. mars har vi en førstegrad, og da har CM som vanlig full kontroll på aktørene. Hvis han 

mangler noen og spør deg, så er det bare å hoppe i det og gjøre så godt du kan! 



Hei Brødre. Jeg vil skrive noen ord om hyggetreffet med Ladesletta Bo og Service-

senter 15.11.2021. 

Etter nesten 2 år med utsettelse p.g.a. Corona situasjonen kunne vi endelig arrangere 

det halvårlige hyggetreffet for seniorene på Ladesletta. Derfor var det veldig hyggelig 

at så mange brødre og søstre deltok på dette hyggetreffet. Gjestene ankom Hørløcks 

veg 43 med maxi-taxi og ble tatt imot og hjulpet inn av søstre fra loge 73 Magdalene 

og brødre fra 109 Nidaros . Det ble kjørt heis opp til spisesalen, men flere av gjestene 

var veldig bestemt på at de skulle klare trappene opp til Cicignon, og det gjorde de.  

Under middagen ble det spilt rolig musikk av musiker Ole Hegelund fra Byneset. Han 

er ny i vår sammenheng, og dette var noe som alle besøkende fra Ladesletta var spe-

sielt fornøyd med. Det ble servert lapskaus med tyttebær og flatbrød og godt drikke til 

maten. Serveringen var upåklagelig og, det smakte utmerket, sa gjestene. Dette er 

ord som kommer via ledelsen på Ladesletta fra beboere som var til stede. 

Etter middagen var det som vanlig noen som prøvde seg på en svingom ute på 

dansegolvet. Med god hjelp gikk det greit, og det var meget god stemning i salen. 

Klokken 1900 var festen over og beboerne ble hentet i sine respektive taxier og kjørt 

hjem igjen, forhåpentligvis et minne rikere.  

Dette var mitt første hyggetreff, og det vil bli flere, for dette var hyggelig. 

En liten sidetanke på slutten. Jeg var smittet med Covid-19 viruset da jeg var og hjalp 

til på hyggetreffet. Heldigvis har ingen meldt at de er blitt smittet under treffet. Grun-

nen til det er at vi hadde fokus på en eventuell smitte og brukte maske samt hansker 

da vi serverte mat og kaffe. Vi ser at dette hjelper, og når samfunnet er som det er MÅ 

vi gjøre slike tiltak som vi gjorde. Veldig bra gjennomført tiltak, og enda en gang takk 

til alle som deltok. Bildene nedenfor viser noen av de mange søstre og brødre som 

deltok og noen av gjestene i spisesalen. 

Jeg ønsker alle brødre en god jul og et godt nytt år. 

Mbh i V, K og S 

Øyvind Hulsund 

 

Terminlista i papir med møteoversikt for alle logene i distriktet har mange brødre 

etterlyst. «Det er så godt å ha full oversikt», sier de. Papirlista kommer nok ikke 

tilbake i vårt distrikt. Det kostet 15 000 kroner å produsere den, og som regel var 

detfeil i den allerede da den ble delt ut på høsten. Men nå kommer en svært god 

erstatning! Nå har vi fått en app! Ja, den ligger der allerede. Alle herolder har vært 

på kurs, og fra 1. januar skal alle logene ha lagt inn sine møter, så da vil du finne 

en oppdatert oversikt over alle møtene for Odd Fellow-logene i distrikt 6. Den er så 

enkel å bruke og vedlikeholde at vi til enhver tid kan se hva slags møter logene har 

denne uka eller hele resten av terminen. Slik ser appen ut og du kan 

laste den ned på telefon, PC eller Ipad. Når du logger deg inn, bruk 

ofdistrikt6@gmail.com som brukernavn og LogeTrondheim som pass-

ord. Når du er inne på kalenderen, kan du klikke øverst i venstre hjør-

ne og velg List. Da får du en liste med oversikt over alle møter i dis-

triktet med ulike farger for hver loge. Striper ved fellesarrangement. Du 

kan også velge dag, uke eller måned, men listeformen er den beste, synes jeg. Det 

er vår CM, Jørn Erik Norangshol, som har ivret for og jobbet med denne kalende-

ren, og distrikt 6 er det første distriktet som tar i bruk den.  

ENDELIG INNVIELSE IGJEN! Torsdag 30. september var det igjen tid for innvielse i logen 
vår. Og ikke bare EN innvielse, men to! Da fikk Finn B. Larsen og Erlend Rønning oppleve 
det store og fine ritualet i logesalen. «En sterk opplevelse som gir meg mye å tenke på 
framover», sa en av resipientene, Erlend Rønning , etter høytideligheten i logesalen. Han 
representerer noe nytt for vår loge. Han kjente ingen i Odd Fellow men leste om ordenen 
på nettet, likte det han fant, og så tok han kontakt med vår overmester, Kjell Erik 
Schjevaag og spurte om det var mulig å bli medlem hos oss, og det var det, selvsagt! Det 
var tydelig at brødrene som var til stede ved innvielsen satte pris på at vi endelig fikk  

innvielser igjen. Innvielser er viktig for akti-
viteten i logen, for det skaper liv og varia-
sjon i terminlista framover. Vi får gradpas-
seringer med jevne mellomrom et års tid 
framover. Etter den høytidelige seremonien 
i logesalen gikk brødrene til et festdekket 
taffel hvor det ble servert fårikål med pas-
sende drikke etter eget valg. Gode taler og 
hilsener var det selvsagt også før forsam-
lingen flyttet over til salongen hvor det ble 
servert kaffe og kaker. Mange gode histo-
rier ble også utvekslet. Vi ønsker de nye 
brødrene velkommen til oss. Ta godt vare 
på dem! 

På bildet ser vi foran til venstre Finn B. Larsen og Erlend Rønning.. Bak står OM Kjell Erik Schjelvaag 

flankert av fadderne Kjell Arvid Tiller (tv) og Harald Storli (th). 


