
  

 
 

Sommerhilsen fra Bror Undermester: Hei, kjære brødre. 
Da er enda en termin over, og det virker som om myndighetene har kontroll på 
Covid-19 viruset.  Det synes jeg er en godt for vår mentale helse.  Vi har vært 
separerte i over 2 år, og lenge hadde vi ikke fysiske møter i logelokalene. Derfor 
synes jeg det er så nydelig å se så mange brødre komme til logen med et kjempe 
smil rundt munnen. Vi har gjennom denne terminen hatt gode møter, gode mål-
tider og gode samtaler. Vi må ikke glemme at sommeren gir oss påfyll av varme 
og glede. Enten om du skal reise i det store utland eller om du skal feriere her 
hjemme i det fine Norge. Dette blir en utrolig fin sommer. Det føler jeg på meg! 

Vi har hatt vårt siste møte for denne terminen i logesalen. Mandag 30. mai had-
de vi vårt hyggetreff sammen med Rebekkaloge nr. 73 Magdalene for Ladesletta 
Bo & Servicesenter. Dette ble et fantastisk arrangement med 42 brukere og an-
satte. Det ble servert lapskaus og til kaffen ble det servert romkake. Det ble spilt 
taffelmusikk under måltidet av musiker Ole Hegelund og det ble spilt opp til dans 
etter kaffen hvor flere svingte seg på golvet. Vi var alle enige om at denne kvel-
den var helt fantastisk. Alle koste seg. 

Den 9. juni har vi vårt sommermøte sammen med vår moderloge nr. 42 Humani-
tas. Der blir det servert god mat og god drikke. Dette er og blir nok en «høydare» 
så møt opp!.  

Mitt første år som UM for loge 109 Nidaros er over, og jeg vil takke alle som har 
bidratt med servering, pådekking og skape en god stemning på møtene våre. 

Til slutt vil jeg ønske alle våre brødre en riktig god sommer. Husk solkrem med 
høy solfaktor!!  

Med broderlig hilsen i V, K og S 
Øyvind Hulsund  Undermester 

 

Nils Stokke 05. mai 56 år 

Bård  Riise 11. mai 56 år 

Birger M. Lykke 19.mai 82 år 

Kristian Rokseth 20.mai 76 år 

Jan Erik Netter       24.mai 75 år 

Kjell Trygve Løfors 27.mai 77 år 

Tommy Marvin Sletvold            14.juni 61 år 

Øyvind Hulsund 26.juni 46 år 

Arve Smaavik 11.juli 83 år 

Torbjørn Holm 21.juli 70 år 

Kåre Johan  Moen 08.sept 86 år 

     

Vi ser at en av våre brødre har  ”rund-dag” senere i år. 70 år ung blir han, og vi 
gratulerer! 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 endelig blir det en høst med ordent-

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

derfor: Følg med på logens hjemmeside og på appen Teamup. Den er alltid riktig.   

Venneaften/Informasjonsmøte er ikke satt opp, men det kommer!!, så tenk deg om 

hvem du kjenner som kan bli en framtidig logebror og meld fra til bror OM! 

01.09 19.00  Arbeidsmøte m/ foredrag 

15.09    19.00  Arbeidsmøte m/ foredrag 

29.09    19.00  Gradpassering DEKG 

13.10. 19.00  Arbeidsmøte m/ foredrag 

 27.10. 19.00  Innvielse Galla 

10.11.  17.00  Arbeidsmøte Sosialaften 

17.11 19.00  Minneloge Arr. OF 42 Humanitas i logesal Cicignon 

20.11. 18.00  Førjulskonsert  I logesal Cicignon (merk dag, sted og tid!) 

21.11 17.00  
Merk dag,tid 
og sted 

Hyggetreff for 
dagpasienter Ladesletta Helse– og Velf.senter i Cicignon  

24.11.  19.00  Arbeidsmøte m/ foredrag 

08.12 19.00  Arbeidsmøte / Julemøte 

 Nidarosa 

Loge 109 Nidaros 
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Logedressen finner du hos  

  17. mai kom med strålende vær, og endelig kunne 

vi ordenssøsken stille i Borgertoget under vår flotte 

fane. For oss som deltok var det en minneverdig 

vandring gjennom bygatene som var stappende 

fulle av festkledde folk.    At vi stiller i Borgertoget 

er en fin anledning til å synliggjøre Ordenen, så 

derfor håper jeg at det blir enda flere under fanen 

vår til neste 17. mai. 

OPERATUREN til Kristiansund i år måtte dessverre avlyses som i fjor, 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. Vår «travel 

agent», Arnfinn Jørgensen, trenger kanskje litt assistanse, for det er alltids litt av 

hvert som må ordnes før en vellykket tur. 

Klubbaften og sosialaften har vært gjennomført på to av våre møter med gode 

resultater også i dette året. Til sammen har det kommet inn 17.000 kroner, og 

mange fine gevinster har funnet nye eiere. På vår siste sosialaften kom det inn 

hele 9.000 kroner som etter anbefaling fra Nemnd for utadrettet sosial virksomhet 

ble gitt til Lukas Hospice , Betania i Malvik. Takk til alle som bidro med gevinster 

og loddkjøp! 

Trist melding. Vår bror Jan Konrad Leistad gikk bort på skjærtorsdag, bare 67 år gammel. 

Han hadde deltatt i et skirenn da han kort tid etterpå fikk et 
kraftig hjerteanfall og livet sto ikke til å redde . Jan ble innviet i 
Odd Fellow Ordenen i 2014, og har vært både sekretær og under-
mester i vår loge og stilte alltid opp når det var bruk for ham, en-
ten det var å «ta en stol» på et møte, stille som servitør eller som 
deltaker i spill. Et ekte JA-menneske var han.  

Den første april i år gikk Jan av med pensjon fra NTNU og så fram 
til en aktiv pensjonisttilværelse med familie, turer i inn– og utland 
og ikke minst et aktivt logeliv. Slik ble det dessverre ikke. Vi har 
mistet en aktiv og god logebror, og våre tanker går til Turid og 
resten av  Jans familie. Ved Jan Konrads bisettelse i Kolstad kirke 
den 28. april stilte logen med 6 æresvakter ved kista og det var 

også godt oppmøte av ordenssøsken i kirka. Det gjorde inntrykk da alle brødre og søstre reis-
te seg da Overmester Kjell Erik Schjelvaag holdt minnetale over vår avdøde bror. Vi lyser fred 
over bror Jan Konrad Leistads minne. 

Synliggjøring av ordenen er viktig, og da er det godt å finne mulige anledninger. Onsdag 11. mai ble en 

ny redningsskøyte, RS Une Amundsen, døpt i Trondheim. Vel, ny er den kanskje ikke, for det er en 18 

år gammel båt som har blitt strippet helt ned til skroget. Skroget er forlenget med 1 meter, og nye vann-

jetmotorer og topp teknisk utstyr er montert. Det var en festdag på Skansen da gudmor, Wenche 

Amundsen, døpte båten. Eks OM Roar Bakkebø, som har god kontakt med både Redningsselskapet og 

ambulansetjenesten, hadde fått tips om dåpen tidlig, og han hadde også fått tillatelse til at Odd Fellow-

ordenen kunne få ha en liten stand med roll-ups og Oddbjørner for å markedsføre ordenen. Siden ambu-

lansetjenesten samarbeider med Redningsselskapet, stilte også bror Hans Kottum med en ambulanse 

som naturligvis ble dekorert med Oddbjørner. Jon Rysst, president i Redningsselskapet, uttrykte i en 

prat med undertegnede at de satte enormt stor pris på de pengegaver de har fått fra Odd Fellow opp-

gjennom årene, helt siden Odd Fellow I ble bygget i 

1973. Nå kom våre stands litt i skyggen av hoved-

begivenheten på Skansen , men noen glade barn 

fikk sin Oddbjørn, så kanskje ble noen frø sådd. Til 

slike anledninger senere vil det kanskje være en idé 

at brødre som stiller med brosjyrer og bamser har 

en vest med tydelig OF-logo og passende tekst.    

Bildene viser to av roll-upsene og bror Hans Kottum fra 

Loge 42 Humanitas ved ambulansen.  

Som vanlig på våren har gravstedet til Erling Billington fått sine nye 

planter. Bill, som han ble kalt, testamenterte en del av sin formue til 

logearbeidet i Distrikt nr. 6, og vår loge, nr. 109 Nidaros, som ennå 

var bare en broderforening da Bill døde den 4. april 1984, fikk i opp-

gave å forvalte Bills minnefond til beste for Ordenen i Distrikt 6. For 

noen år siden fikk vi beskjed fra Bills familie om at de ikke lenger 

ville ta ansvaret for graven hans, og at den ville bli slettet hvis ikke 

andre tok over. Embedskollegiet vårt  bestemte da at vår loge skulle 

ta ansvaret for Bills grav, og det har vi gjort siden. De som vil besø-

ke Bills grav, og kanskje rydde litt, finner den helt i nordre del av 

Tilfredshet kirkegård der det kommer inn en sti fra Sykehusparken. 


