
 
 
Følgende brødre har hatt eller vil ha bursdag i nærmeste framtid, 
John Arne  Bjørgen  13.feb  69 år 
Agnar  Valstad  16.feb  77 år 
Terje  Berg  18.feb  60 år 
Bjørn Olav  Sørø  21.feb  68 år 
Arne Egil  Kobberrød  27.feb  63 år 
Kjell Erik  Schjelvaag  10.mar  57 år 
Torbjørn  Hallan  15.mar  65 år 
Einar  Thomasgård  23.mar  56 år 
Eskil   Kotsbakk  26.mar  37 år 
Henk  Vaags  02.apr  83 år 
John  Myhr  05. apr  67 år 
Alf Reidar  Størseth  09.apr  81 år 
Roger Bjarne  Stefanussen  13.apr  70 år 
Frode  Amundsen  14.apr  49 år 
Steffen  Aune  14.apr  34 år 
Bjørn  Heltrø  20.apr  67 år 
Stein Are  Reinås  25.apr  45 år 
Per  Johansen  28.apr  73 år 
Kenneth  Jenssen  30.apr  73 år 

Og vi gratulerer! 
 
Terminlista framover: 

14.03. 19:00 Arbm.  Sosialaften      

11.04. 19:00 Arbm. 
m/foredrag         

25.04. 19:00 Arbm. 
m/foredrag  N XX      

23.05. 19:00 25 Ve. Ju. Arnold Gunnar Nilsen, Arnold Godhavn. 
NV XX Galla 

     

 

06.06. 19:00  Sommermøte, arr. 109 Nidaros 
     

 

MANDAG: 
10.06. 17:00  Hyggetreff, dagpassienter Tyholt 

Dagsenter (mrk. dag og tid) 
     

 
Første møte til høsten blir torsdag 29/8 med installasjon av nytt 
embedskollegium . Antrekk – Galla. 
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Kjære logebrødre! 
Da har vi lagt bak oss den mørkeste tiden av året. Lyset har begynt å komme tilbake. Det sittende 
embedskollegiet har startet sin siste termin. Det har vært mange utfordringer som jeg synes har blitt 
løst på en fremragende måte. Tenker da spesielt på de gode jobbene som gjøres i forbindelse med 
gradspasseringer og veterantildelinger. Stor takk til dere alle for et godt utført arbeid. 
Samtidig så ser vi at nå kommer 25 års Veterantildelingene på løpende bånd. Først ute i år er 
Arnold Nilsen og Arnold Godhavn .Senere i høst er det Egil Jostein Ramberg og Kenneth Jensen 
som skal ha sine velfortjente juveler. 
Ellers så kan det nevnes at 20 brødre med ledsagere og spesielt inviterte har vært på Operatur til 
Kristiansund i regi av vår vennskapsloge Loge nr. 6 Rune. Her fikk vi oppleve den komiske opraen 
”Konge for en dag”! En veldig morsom opera. Alle var enige om at dette var en fantastisk aften 
sammen med den påfølgende fest i logelokalene i Kristiansund. Her ble det servert avkokt klippfisk, 
et nydelig måltid.Vår venneloge Rune vet virkelig å legge til rette for at vi skal få et hyggelig opphold 
i Kristiansund. 
Men, kjære brødre ! Det er dere som avgjør vår loges trivsel. Møt opp og vær til stede, delta på 
våre logemøter og ikke minst ettermøter. Logens ettermøter er fine og få med seg. Mange fine og 
flotte diskusjoner. Det er gleder meg å se at brødrene er samfunnsengasjert. Vi vil på våre 
arbeidsmøter fremover våren prøve å skaffe foredragsholdere som skal bidra til at møtene blir 
minneverdige. Om du selv har noe å bidra med, eller kanskje vet om en som kan gi oss en hyggelig 
eller interessant opplevelse, så ikke nøl, men si fra til bror UM eller meg. 
Som årene går blir vi alle eldre, og den dag kommer kanskje at du ikke kan komme deg i logen på 
egen hånd. Da vil du sikkert sette pris på om en yngre bror tar kontakt og tilbyr deg skyss. Tenk deg 
om: Er det en eldre bror i min nærhet som jeg kan spørre om han trenger skyss til logen?? 
Som Overmester gleder jeg meg til å se dere alle, både eldre og yngre, på våre møter. Vi trenger 
dere alle sammen. 
Velkommen skal alle være. 
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Paul Tore Hulsund OM 

 
 
Nyttårslogen for logene 118 Tyra og 109 Nidaros ble også i år vel gjennomført, denne gang med 
loge 118 Tyra som sikker og stilfull arrangør. Innholdet i nyttårsritualet er i sin enkelhet både stort 
og mektig. Det sammenfatter i korthet svært mye av det Odd Fellowordenen står for og arbeider 
mot. Den som ikke har deltatt på en nyttårsloge, har gått glipp av noe spesielt som virkelig er verdt 
å lytte til og legge seg på sinnet. Ved årets nyttårsloge hadde vi den spesielle opplevelsen å se mor 
og sønn, Gerd Sophie og Børge Hartweg Haugen – begge CM i sine loger – som aktører på golvet 
i logesalen. Det må ha vært en spesiell opplevelse for de to, og nyttårslogen markerer en fin start 
på et nytt kalenderår. 

 



 
Logetur til Kristiansund   
- 5-årsjubileum!  I helga 15-17 februar var det igjen tid for vår tradisjonelle 
Kristiansundstur for å besøke vår vennskapsloge, loge nr. 6 Rune. Eks 
overmester Arnfinn Jørgensen hadde som vanlig planlagt turen i alle 
detaljer, og han hadde hatt tett kontakt med brødrene i Kristiansund. DE 
gledet seg til dette tradisjonelle besøket, og deltakerne fra Trondheim så 
også fram til turen. At dette er et populært arrangement, vises bl.a. av at 
brødre har stått på venteliste for å sikre seg billetter til denne turen! I chartret 
buss la vi av gårde fra Sentralstasjonen kl. 11.00 fredag morgen, og etter en 
svipptur innom Heimdal for å plukke opp flere deltakere, var det strake 
vegen til Skei i Surnadal med en tradisjonell pause og supplerende innkjøp. 
Det var som vanlig god stemning blant de 42 passasjerene i bussen – 
stigende, faktisk, jo lengre turen varte! Bussturen ble litt avbrutt med en kort 
ferjetur Kanestraum-Halsa, hvor flere av deltakerne benyttet sjansen til å 
kjøpe kaffe og svele. Som en av dem sa: ”Aldri en tur over fjorden her uten 
svele!” Vel framme i Kristiansund var det litt tid til fri benyttelse før hele 
selskapet møttes på Smia til en bedre middag. På lørdag var det busstur 
Averøya rundt med en meget kunnskapsrik guide, først innsida og så 
Atlanterhavsveien på hjemturen. Finværet sviktet oss ikke, - dessverre vil 
jeg si, for det hadde vært flott å få oppleve skikkelig vind og bølgesprut på 
Atlanterhavsveien! På lørdagskvelden dro vi så til Festiviteten for å oppleve 
den forholdsvis ukjente operaen Konge for en dag av Guiseppe Verdi, en 
forestilling som hadde alten opera skal ha: Kjærlighet, ekteskapsforviklinger, 
grådighet, penger, og storpolitikk blandet med sang, musikk og visuell prakt 
til en fargerik festforestilling som ble meget godt mottatt av publikum.  
Bilde under:   Så er det slutt – kunstnerne fram på scenen, takker og blir takket 

 
 
Etter forestillingen var det tradisjonell operafest i Kristiansundlogenes 
logelokaler. Det var stort oppmøte av brødre fra logene i Kristiansund, 
Sunndalsøra, Molde sammen med oss 42 fra Trondheim. Stemningen var 
stor og støynivået til tider høyt i de stappfulle logelokalene. Menyen var 
selvfølgelig den samme som den har vært hvert år, nydelig avkokt klippfisk 
med tilbehør, gulrotstuing og bacon og drikke etter eget ønske. Hva annet 
kan man servere i «klippfiskbyen» Kristiansund. ”Nidaros blandede guttekor” 
fikk slippe til med noen velvalgte sanger også denne gang, og mottok 
velfortjent applaus. Til og med ”Kongen” tok en svipptur innom festen og 
kastet glans over kvelden. Det er tydelig at det legges ned et stort arbeid  

Bilder fra bordet som gir et godt inntrykk av en vellykket kveld. 

 
 
OM Magne Grav overrekker blomster 
til OM Paul Hulsund Nidaros guttekor framførte bl.a. Kanskje kommer kongen 

– og kongen kom, med brask og bram! 
 

Landssaken har nå passert 12 millioner kroner og går nå snart over i fase 3 – salg 
av solsikkefrøposer for å samle inn penger til å fullfinansiere SOS barnebyen. I 
innsamlingsuka skal det selges frøposer à 50 kroner pr. stykk. I distriktet vårt har vi 
fått 320 bøsser som blir fordelt på logene, og vi håper at mange av våre brødre vil 
gjøre en innsats og prøve å selge 15 frøposer hver, enten blant venner og kjente, i 
gata hjemme, på jobben eller ved å stille opp på ett av de stedene i byen hvor vi får 
tillatelse til å stå. Mer info senere. Hvis du ikke kommer på møter i nær framtid, kan 
du melde deg som deltaker til OM Paul Hulsund eller logens kontaktperson, Harald 
Storli – tlf 90680628. 

 
Slutten	av	en	embedsperiode	nærmer	seg – som Bror Overmester skriver i sitt innlegg 
på første side. Det betyr at nominasjonsnevnden har vært i arbeid med et møysommelig 
arbeid for å bemanne alle valgembeder og de valgte nevndene for perioden 2013 til 2015. 
Mange brødre har fått forespørsel om å ta en oppgave, og heldigvis er det mange som er 
villige! Hvis ikke du er spurt ennå, betyr det ikke at du ikke kan bli spurt. Er du blitt spurt, er 
dette noe du holder for deg selv ennå, for i denne store kabalen kan det ennå bli nødvendig 
med forandringer.  

 
 

Livkjolen og logedressen kjøpes hos 
 GUNNAR REE A/S, Søndre gt. 21, 

7010  TRONDHEIM 


