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NYTT ÅR og Overmester har et nyttårsønske 

Vi ønsker oss flere brødre! 

Det er nå en gang slik at vi blir eldre med årene alle sammen. For å få 
nye impulser og for å opprettholde og videreutvikle en vital og livskraf-
tig loge er det viktig at vi har en jevn tilgang av nye brødre.  

Innvielser og gradpasseringer er også en viktig del av logens aktivitet, og 
gir mening og innhold til våre møter. Det er høydepunkter i vårt logear-
beid, som bidrar til at vi er en verdibærende orden. 

Vi brødre er viktige ambassadører for logen, og har en viktig oppgave 
med å presentere ordenen for våre venner og bekjente slik at de kan vur-
dere om et medlemsskap kan være noe for dem. Det skal vi fortsatt gjø-
re. 

Men nå er tiden inne til å tenke nytt også når det gelder rekruttering. Em-
bedskollegiet har derfor besluttet å etablere en egen komite som skal fin-
ne nye måter å rekruttere nye brødre på. Til denne komiteen trenger vi 
brødre som kan være med å tenke kreativt komme opp med ideer til 
hvordan vi kan øke tilgangen på nye brødre. Har du lyst til å bidra til 
dette? Da hører jeg gjerne fra deg!  

Ha en riktig god påske, alle sammen! 

Med broderlig hilsen 

                                                                                                                                               

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!  

 
 

 

 

 

30.03. 19:00 O Arbm. m/foredrag 

28.04. 19:00 O Arbm. m/ Sosialaften 

12.05 19.00 O Arbm. m/foredrag 

17.05. Borgertoget går til vanlig tid kl. 13.00 Møt opp og gjør ordenen synlig! 

MAN-
DAG: 
30.05 

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

ge Magdalene og   Nidaros.          Møt opp og delta!  

09.06 19.00 O Felles m.  42 Humanitas. Arr.  42 Humanitas og  Nidaros   

02.09. 19:00  O Arbeidsmøte / Oppstartmøte. 

    

 

Thor Eivind Johansen 10. jan 62 år 

Arnold Gunnar  Nilsen 14. jan 81 år 

Thor Arild Skaset 24. jan 62 år 

John Arne Bjørgen 13.feb 72 år 
Terje Berg 18.feb 69 år 
Arne Egil Kobberrød 27.feb 72 år 

Kjell Erik Schjelvaag 10.mar 66 år 

Einar Thomasgård 23.mar 65 år 

Eskil Kotsbakk 26.mar 46 år 

John Myhr 05.apr 76 år 

Roger Bjarne Stefanussen 13.apr 79 år 

Jørn Erik Norangshol 13.apr 44 år 
Bjørn Heltrø 20.apr 76 år 

Stein Are Reinås 25.apr 54 år 

Kenneth Jenssen 30.apr 82 år 

Slik ser terminlista ut framover, som nettmøter inntil videre, men følg med på hjem-

mesida vår, for det kan bli endringer!  Vi håper at det skal bli mulig med en innvielse, 

så, brødre: Kanskje har DU en som passer hos oss i loge 109 Nidaros?? 

Kjell Erik  Schjelvaag   

Overmester 



 

 Vår storrepresentant har besøkt Storlogen. Distriktsrådet i Distrikt 

nr. 6 var invitert til besøk hos Storlogen i Stortingsgata den 2. og 3 mars. 
Storrepresentantene fra 8 loger og DSS var påmeldt til denne turen, hvor 
Storlogen spanderte overnatting og transport. Onsdag 2. mars var vi invi-
tert til et logemøte i loge 56 Johan Middelthon. Dette møtet skulle opprin-
nelig ha vært et møte med innvielse, men ettersom det var deres første 
møte dette året, så var det endret til et arbeidsmøte. Etter møtet i logesa-
len, fikk vi et foredrag om Styrkelse og ekspansjon av Spesialdeputert Stor 
sire Per Arild Nesje. Han tok for seg medlemsutviklingen i ordenen, og vis-
te også utviklingen i vårt distrikt. Han meddelte at Stor logens kunnskaps-
nevnd har laget en ny utgave av våre arbeidsritualer som var klar for tryk-
king og skulle sendes ut til logene etter sommeren. De hadde også laget 
nye veiledninger for venneaften som snart var ferdige. Kvelden ble av-
sluttet med bespisning og hyggelig samvær med brødrene i Loge 56 Johan 
Middelthon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Vi hadde deretter en omvisning i huset og fikk se alle de 4 logesalene.  Vi fikk 
også se «Det hemmelige verk» og gikk igjennom alle loge og leirtegnene. Det 
viste seg at Storrepresentantene hadde stor nytte av denne gjennomgangen. 
Det er kun i «Det hemmelig verk» at alle tegnene er vist korrekt med bilder. 

Vi fikk deretter en omvisning i Stor logens museum, som kunne vise fram drak-
ter ,emblemer og skrifter om veldig mye fra ordenens opprinnelse.  

Logehuset i Oslo ble bygget på 30 tallet, og står foran en stor restaurering/ om-
bygging i nær fremtid (håper de). Huset er vernet, og de har holdt på i mange år 
med planlegging, søknader for dette arbeidet. Det er logene i Oslo som eier hu-
set-ikke Stor logen. Stor logen leier lokaler i huset. 

På torsdag morgen var vi invitert til et møte med Stor sire Morten Buan. Det var 
et veldig godt møte hvor Stor sire var veldig åpen og inkluderende. Vi utvekslet 
ideer rundt ordenens styrkelse og ekspansjon og Stor logens engasjement for 
flykningene i Ukraina. 

Etter lunsj fikk vi bli med på en vandring i «mørkegangen» . Dette er en lang og 
smal mørklagt gang som går i svinger og som ender opp i et rom med «det altse-
ende øye». Alle brødre/søstre som ble innviet måtte gjennom dette ritualet. 

Hjemreise ble som planlagt på torsdag ettermiddag for representantene fra Dis-
trikt 6. Hvis du er i Oslo og har tid og anledning, så går det greit å avtale et besøk 
i Storlogen. Bare ring og gjør avtale, så er du velkommen. 

Paul Tore Hulsund 

 

Logedressen finner du hos  

Torsdag 17. mars var det endelig tid for gradpassering da Erlend Rønning  til høyre på 

bildet og Finn Brasch-Larsen til venstre ble tildelt Det gode vennskaps grad. Det vakre, 

sterke og tankevekkende ritualet ble gjennomført med 

stil og sikkerhet av alle aktørene, selv om det er lenge 

siden vi hadde gradpasseringer. En godt fylt logesal fikk 

overvære ei fin stund i logesalen Godt jobba! Etter 

gradpasseringen gikk brødrene til spisesalen hvor det 

ble servert saltkjøtt og rotstappe. God mat og hyggelig 

samvær som fortsatte i salongen etterpå. 


