
 
 
Følgende brødre har hatt -  eller vil ha -  bursdag i nærmeste framtid, 
 
Harald  Wammer‐Pettersen  11.mai 70  år 
Birger M.  Lykke  19.mai 73  år 
Kristian  Rokseth  20.mai 67  år 
Thor  Olsen  25.mai 44  år 
Kjell Trygve  Løfors  27.mai 68  år 
Kjell Olav  Dybvik  30.mai 45  år 
Knut  Schjetne  06.juni 43  år 
Tommy Marvin  Sletvold  14.juni 52  år 
Øyvind   Hulsund  26. juni 37  år 
Inge Morten  Ustad  29.juni 69  år 
John Andreas  Messell  03.juli 65  år 
Børge  Hartweg Haugen  06.juli 34  år 
Arve  Smaavik  11.juli 74  år 
Rolf  Selvli  15.juli 64  år 
Andor  Mikkelhaug  18.juli 44  år 
Torbjørn  Holm  21.juli 61  år 
Gunnar  Lien  24.juli 75  år 
Eidar  Iversen  14.aug 77  år 
Bjørn  Tilseth  20.aug 73  år 
Stig Arne   Øverby  23.aug 49  år   

       - og vi gratulerer! 
       
 
  Slik starter vi høsten 2013 
29.08    EI - Galla 
12.09    Arbm.   NN nevnder  
26.09    Arb.m. NV Nevnder  XX 
10.10     25 års VeJu – Galla 

             Arnold Gunnar Nilsen    
             Egil Jostein Ramberg og   Kenneth Jensen   

 
Det nye embedskollegiet som blir installert den 29. august, blir slik: 
 
OM Terje Berg 
UM Knut Schjetne 
Sekretær Thor Olsen 

Skattmester Kjell Erik Schjelvaag 
Kasserer Eskild Kotsbakk 
Storrepresentant Harald Storli 
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Overmester har ordet –  
Kjære alle brødre! 
Det sittende Embedskollegiet i Loge 109 Nidaros er nå snart historie. De to årene jeg 
har sittet som overmester for Loge 109 Nidaros, har gått veldig fort. Jeg er en mann som 
har passert de 60, og da er det lett å tro at man har vært med på det meste, og ikke er 
mottakelig for mer lærdom. Der må jeg innrømme at jeg har tatt grundig feil. I de to 
årene som Overmester har jeg lært mye, også om mine medmennesker. Jeg har blitt 
kjent med mange brødre og søstre som jeg kanskje aldri hadde fått anledning til å blitt 
kjent med ellers. Som Overmester er du ansvarlig for logens virksomhet, innad som 
utad, heter det. Det er et stort ansvar, og jeg innrømmer gjerne at jeg har brukt mye tid 
på logen disse to årene. Men, kjære brødre, disse årene som «læregutt» har også gitt 
meg veldig mye. Denne lærdommen har jeg fått god bruk for, ikke bare i logen, men 
også i mitt daglige arbeid og virke. 
Landssaken. 
En ny SOS barneby i Malawi er nå i ferd med å bli reist. Dette viser at Odd Fellow 
ordenen er i stand til å organisere en utrolig innsats når det trengs. Aksjonen er nå er i 
sluttfasen, og det tror jeg at alle er glade for. Takk til Harald og Kjell Erik som har vært 
vår loges pådrivere i de to årene aksjonen varte.  
Jeg oppfordrer brødrene til å ta vel imot det nye embedskollegiet som starter sin 
virksomhet nå til høsten. Støtt dem i deres arbeid for logen og ordenen. Takk til dere 
alle kjære brødre for at dere har møtt så ofte dere kan. Ha en fin sommer! 
Med hilsen i vennskap, kjærlighet og sannhet 
Paul Tore Hulsund 
Avtroppende OM     
 
 
 
                                     
                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Siste om SOS-aksjonen: Inntil den 15. mai var det samlet inn  Kr 25. 544.000,-, til å 
bygge barnebyen i Ngabu i Malawi. Overrekkelsen av en gavesjekk fra Odd Fellow 
ordenen til SOS-barnebyer ble gjort i forbindelse med FNs familiedag 15. mai, som ble 
arrangert med en Solsikkefest for barnehagene i Oslo. 
Pengene er innkommet på denne måten 
Fase 1 kr 13.544.000,- - det kan innbetales fram til 30. juni – noen loger mangler litt. 
Fase 2 kr   9.744.000,- avsluttet 
Fase 3 kr   2.300.000,- Avsluttet 
Fra Odd Fellowlogene i vårt distrikt kom det inn ca. 260.000 kroner – derav kr. 48467,- 
fra Nidaros. I tillegg kom kr.79.073,50 fra solsikkeaksjonen i distriktet - av dette ca. 18-
19.000 fra Nidaros. Takk til alle som gjorde sin innsats!                                     H.S 



    En veteran er gått bort.         Den 18. mai kom budskapet om at vår bror 

 

Henk Vaags var død, 83 år gammel. Bror 
Henk ble innviet i loge nr. 3 Eystein, men 
gikk senere over til loge 109 Nidaros som 
medlem nr. 57. Han fikk 40 års 
veteranjuvel i 2009. Henk var levende 
opptatt av musikk, og han beriket våre 
møter med sitt spill, både i logesalen og på 
ettermøtene. Også ved våre tilstelninger på 
Tyholt sykehjem stilte han opp og spilte til 
glede og hygge for alle som var til stede. 
Når vi hadde våre juletrefester på Kystad, 
satt Henk ved pianoet. Mye av fritida 
tilbragte han på det paradiset han og Bjørg 
bygde opp på Straumøya utenfor Hitra. Dit 
inviterte han også gjerne sine 

logebrødre, som ble traktert både med musikalsk og annen føde. Han tok også 
initiativet til at distrikt nr.6 skulle arrangere en internasjonal OF ungdomsleir på 
Ytre Kvenvær. Leiren ble realisert i 1996, med deltakere fra mange europeiske 
land og USA. En kveld inviterte Henk og Bjørg like godt alle ungdommene og 
lederne til musikalsk grillaften – en kjempekveld som deltakerne satte stor pris 
på!  
I de siste årene ble det lite loge for bror Henk på grunn av sykdom, men logen 
betydde fortsatt mye for ham. Nå er Bror Henk gått over i evigheten, og vi lyser 
fred over hans minne!                                                                   H.S 
 
 
     25 års Veteranjuvel.   Torsdag den 23. mai fikk bror Arnold 

 
Fra v. OM Paul Hulsund, Arnold 
Godhavn og Storrepr. Birger Lykke. 

Godhavn sin 25 års veteranjuvel. 
Seremonien ble stilfullt gjennomført av 
Storrepresentant Birger Lykke. Menyen på 
kvelden var en utmerket reinsdyrstek med 
grønnsaker, som brødrene satte stor pris 
på. Dagens jubilant takket for en fin og 
høytidelig seremoni og beklaget at han 
pga. hyppige jobbreiser ikke hadde møtt så 
veldig ofte i logen. OM Paul Hulsund 
overrakte blomster til jubilanten, og 
hovedpatriark Geir Småvik fra Leir nr. 6 
Trøndelag gratulerte logen med en ny 

veteran og takket for maten. Kvelden ble som vanlig avsluttet med hyggelig 
samvær i salongen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hjelp til medmennesker. Torsdag den 25/4 hadde vi på vårt ettermøte besøk av Arne 
Christian Rokseth. Han er daglig leder av Treffsted 22B som fikk trondheimslogenes 
fellesgave i 2011. Besøket skulle etter planen ha funnet sted mye tidligere, men har av 
forskjellige grunner blitt utsatt.  Han fortalte litt om hva de 4 ansatte og de ca. 15 frivillige 
på Treffsted 22B driver med. Dette er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 15 - 23 år som 
har problemer med rus og kriminalitet. Mange av dem har et anstreng forhold til sine 
foreldre. Etter at det i tiden etter 2004 var en positiv utvikling i dette ungdomsmiljøet i 
byen, er vi nå inne i en negativ utvikling. Mange 13-14-åringer henger rundt i byen hele 
dagen og langt utover kveldene De har ofte kontakt med eldre, kriminelle rusbrukere, både 
norske og utenlandske, og det er en stor narkotikaomsetning. En ny utvikling er at 
utenlandske langere strør om seg med ulike narkotiske stoffer til alle aldersgrupper. De som 
arbeider på Treffsted 22B gjør en iherdig innsats for å hjelpe risikoungdom i sentrum..  De 
arbeider på flere områder for å hjelpe de unge, både med kartlegging av situasjonen i 
sentrum, kvalifisering og arbeidstrening, turer og aktiviteter og boligtilbud. 22B driver i 
samarbeid med NAV, et aktiviserings- og arbeidstreningsprogram for ungdom som har liten 
eller ingen tilknytning til skole og arbeidsmarked. 22B vil til enhver tid gi 8 – 12 
ungdommer muligheter gjennom dette tilbudet. Målet er å hjelpe skoletrøtte ungdommer 
tilbake på sporet, – på sporet av skolegang, jobb og en bedre framtid slik at de ikke havner 
som «mislykkede mennesker» på livets skyggeside. Gjennom dette arbeidet ønsker 22B å 
føre deltagerne nærmere det ordinære arbeidsmarkedet og hindre langtidsavhengighet av 
trygdeytelser. For at dette arbeidet skal lykkes, er det viktig at de unge har en trygg 
bosituasjon hvor de ikke får uheldige påvirkninger. 22B arbeider også for å få til slike 
botilbud – separate for gutter og jenter. Rokseth avsluttet med å summere slik: Hvis de 
unge som er i en sårbar fase i livet skal komme på rett kjøl, må de ha noen som «ser» dem i 
hverdagen, de må ha et fritidsnettverk og de må få trua på at de ER og KAN noe. Den 
gamle «nabokjerringa» har ikke utspilt sin rolle, og det er den rollen de ansatte og frivillige 
i Treffsted 22B vil spille! De arbeider for at de unge skal bli møtt og bekreftet som 
verdifulle mennesker. Ingen skal oppleve seg nedverdiget, men alle skal oppleve at de har 
et menneskeverd – i god Odd fellow-ånd – og pengene fra Fellesgaven var et godt bidrag til 
den daglige driften. Treffsted 22B får ellers støtte av både kommunene, NAV, kjøpesenter, 
butikker, lag, organisasjoner og privatpersoner. 

Et godt ord for dagen: "Et stort menneske er et sjenerøst menneske. 
Gavmildhet og storhet går hånd i hånd, de er ett og det samme. For å gi 
er å elske, og å elske er menneskets største oppgave og du får lys i livet 
ditt ved å være et lys for andre." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemstallet vårt er dessverre et tema som jeg må nevne også her. Det går stadig 
nedover, både på grunn av dødsfall, flytting og dessverre også utmeldinger. Det er 
derfor nødvendig med et skippertak fra dere alle. Tenk gjennom enda en gang om 
du har noen i familien, venner, bekjente eller kolleger som kan bli en ny logebror. 
Til høsten skal vi ha både informasjonsmøter og innvielser, og da håper jeg at det 
virkelig kan bli noen nye brødre. Til dem som har sagt at de kanskje har en mulig 
bror, vil jeg si: Bruk tida godt, slik at vi kommer ut av den uheldige situasjonen vi 
har vært i.                                                         Harald Storli – påtroppende storrepresentant 

 

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

Livkjolen og logedressen 


