
 
      

Rolf Henriksen 03.des 71 
Finn Børmark 03.des 72 
Arnfinn Eddy Jørgensen 10.des 63 
Arnold Godhavn 12.des 75 
Egil Jostein Ramberg 15.des 72 
Jan Schjølberg 16.des 73 
Wilfred Nebelung 29.des 72 
Morten Erling Eklo 05.jan 61 
Tor Eivind Johansen 10.jan 53 
Jøran Hilmar Burø 13.jan 41 
Arnold Gunnar Nilsen 14.jan 72 
Thor Arild Skaset 24.jan 53 
Tor Morten Sletvold 28.jan 56 
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Vi ser at flere av våre brødre har hatt – eller kommer til å ha åremålsdager  
nå i disse juletider, og vi gratulerer alle!  
Utpå nyåret kommer enda et par runde jubilanter blant våre brødre. 
 Hvem det er?  
Tja, følg med i neste nummer av Nidarosa, så får du se! 
 

         
Møteplan  for siste del av høstterminen og oppstart vår 2013 
 
Torsdag  06.12.    kl. 19:00         O  Arb.møte/julemøte 
Fredag 28.12.:      kl.  17:00          juletrefest  
Lørdag 29.12.       kl. 17.00          Juletrefest  

     
Onsd. 9.1. 2013    kl. 19.00          O Nyttårsloge  arr. Loge nr. 118 Tyra 

     
Torsdag 17.01.:     19.00            O  Arb.møte, regnskap 
torsdag   31.01.      19.00            O  Arb. Møte regnskap, rapp nevnder    
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Loge 109 Nidaros 

Nr. 3—2012 
 
 
 
 
                  Ett nummer falt ut i 2012 pga tekniske problem 

 
 
              

Vår OM, Paul Tore Hulsund har ordet:   
 
Kjære Brødre! 
Da har vi  lagt bak oss høstterminen og vårt julemøte står for døren.  
Jeg synes vi har gjennomført mange flotte logemøter i høst, med godt  
oppmøte av brødrene. 
Jeg vil takke alle som er med og gjør en flott jobb i forbindelse med  
logemøter og gradspill. Dere er med å skape trivsel i vår loge, og trivsel  
er viktig for alle. 
En kald og hustrig førjulsvinter har vi fått, men la oss håpe at vinteren  
blir litt snillere med oss nå som julen nærmer seg.  Ja, vi trenger julen.  
Julen er en tid for ettertanke. Det er en fin tid, hvor vi tenner lys og har  
det trivelig sammen med familie og gode venner. 
Kjære brødre, min oppfordring til dere er: Ta vare på dere selv og deres  
nærmeste i julen. 
 
Som Overmester gleder jeg meg til å se dere på våre møter på nyåret. 
Jeg vil til slutt ønske alle brødrene og deres familier en Riktig God Jul  
og et Godt Nytt År! 
 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Paul Hulsund 
OM 
 
 
 
 
 
 

Livkjolen og dressen kjøpes 
hos GUNNAR REE A/S, 

Søndre gt. 21, 
7010  TRONDHEIM 



Årets hyggetreff for brukerne av Tyholt Dagsenter i Odd Fellow 
 lokalene i Hørløck`s veg  
Mandag 19. november hadde vi sammen med Rebekkaloge nr. 73 Magdalene  
det faste arrangement for brukerne av Tyholt Dagsenter i lokalene i Hørløcks  
veg. Brukerne av Tyholt dagsenter ser fram til dette hvert år og i år var det  
ca.35 som kom på besøk.  
Treffet startet kl. 17.00 med middag, noe som brukerne satte stor pris på. Etter 
taffelet trakk vi inn i selskapslokalene til kaffe og romkake. Så ble det sang og 
 musikk ved vår faste musiker Bjørn Valset, som spilte mange gode gamle  
melodier og viser. Til og med danseskoene fikk prøve seg. Både de med  
rullestol, de med andre problemer og de som var sprekere prøvde dansegulvet. 
En av de eldste deltagerne som svingte seg flott var 101 år gammel!  
Alle deltok mer og mindre med allsang til de mange sangene som Bjørn Valset 
spilte, og det var stor stemning. Kvelden ble avsluttet kl. 20.30 da transport- 
tjenesten ankom. Gjestene dro hjem med fornøyde smil og de gledet seg til  
våren og neste hyggetreff.  
 

 

  

Det er hyggelig både ved bordet og på dansegolvet. Alle storkoser seg!   
 
Takk til alle Rebekkasøstre og brødre som hadde møtt opp slik at kvelden 
 ble hyggelig for alle.       
                                                                          Arnfinn Eddy Jørgensen  

 

Rapport om Landssaken 2011-2013. Målsettingen er som 
kjent å samle inn 500 kroner i gjennomsnitt per medlem. Til 
sammen vil dette bidra til over 11 millioner kroner til den 
nye Odd Fellow-barnebyen i Ngabu. I følge de siste 
rapportene fra innsamlingslederne har vi nå rundet 8 
millioner. Noen loger har samlet inn over det dobbelt av det 
beløp logen «skulle» samle inn. Det er bestemt at 8 av 
husene i barnebyen i Ngabu vil få navn etter de logene som 
har samlet in mest i forhold til sitt medlemstall. For noen 
uker siden var det 2 loger i vårt distrikt som lå an til å få 

sette sitt navn på hus i barneleiren. Arbeidet med å samle penger 
til å bygge barneleiren går altså etter planen, men så skal 
barneleiren drives, og til det trenges penger – mange penger. Vår 
orden har derfor blitt bedt om å hjelpe til med å verve nye SOS-
faddere, og det har kommet meldinger fra alle distrikt om at 
fadder -rekrutteringen er i gang. Regionale samlinger i 
begynnelsen av november var med på å skape en god grobunn 
for rekrutteringen i logene. Til sammen deltok 550 personer på de 
femten samlingene som ble holdt. Jeg deltok på den regionale 
samlingen i vårt distrikt hvor det var bra oppmøte. I ettertid har 
jeg sendt ut en forespørsel om våre brødre kunne hjelpe til med å 
verve nye SOS-faddere, men til nå har jeg bare fått meldinger fra 
brødre som allerede er faddere. Håper at noen kan tenke seg å 
verve en fadder eller to. Det betyr mye for de hjelpetrengende 
barna. Gjennom denne aksjonen vil Odd Fellow få mye god 
omtale, og den bidrar derved til å synliggjøre organisasjonen på 
en fin måte. Synlige blir vi også på lørdag den 15. desember når 
faddervervingsuken avsluttes med lystenning over hele landet. 
Her i byen vil lystenningen foregå på Trondheim torg på 
ettermiddagen. Det blir en kort samling med musikk av bl.a. 
Strindens Promenadeorcheser, og varaordfører Fagerbakke 
kommer også.  Senere på kvelden blir det artistgalla på TV2 – 
også om Landssaken og vårt samarbeid med SOS Barnebyer. – 
Enda mer positiv opplysning om ordenen og vår humanitære 
innsats!                                            Eks St. repr. Harald Storli                           

To nye 25-års veteraner 

 

 
Torsdag 25.10. ble, John Messel og  
Agnar Rundberget tildelt sine veteran- 
juveler som bevis på at de har vært 
medlemmer i ordenen i 25 år.  
Seremonien ble stilfullt gjennomført av  
Storrepresentant Birger Lykke. Det var 
et godt besøkt møte og jubilantene fikk 
mange gode ord ved brodermåltidet.  
Kvelden ble som vanlig avsluttet med 
hyggelig samvær i salongen. 
Til våren får vi to nye 25-års veteraner, 
Arnold Gunnar Nilsen, Arnold Godhavn  

Fra v. ST.REPR Birger M Lykke, Agnar Rundberget, John Messell og OM Paul Hulsund 

 


