
Vi ser at flere av våre brødre har hatt fødselsdag – eller kommer til å runde 
 år nå i disse juletider, og vi gratulerer alle!  

Rolf Henriksen 03.des 72 
Finn Børmark 03.des 73 
Arnfinn Eddy Jørgensen 10.des 64 
Arnold Godhavn 12.des 76 
Egil Jostein Ramberg 15.des 73 
Jan Schjølberg 16.des 74 
Wilfred Nebelung 29.des 73 
Morten Erling Eklo 05.jan 62 
Tor Eivind Johansen 10.jan 54 
Jøran Hilmar Burø 13.jan 42 
Arnold Gunnar Nilsen 14.jan 73 
Thor Arild Skaset 24.jan 54 
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Utpå nyåret kommer også et par rundere 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 2014 
 
Torsdag  05.12.    kl. 19:00         O  Arb.møte/julemøte 
Fredag    27.12.    kl.  17:00          juletrefest  
Lørdag    28.12.    kl. 17.00          Juletrefest  

     
Onsd.       08.1.     kl. 19.00          O Nyttårsloge  arr. Loge nr. 118 Tyra 
                                                          og 109 Nidaros 
Torsdag 16.01.    kl.19.00            O  Arb.møte, sosialaften 
torsdag   31.01.   kl.19.00            O  Arb. Møte regnskap, rapp. nevnder    
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Vår undermester, Knut Schjetne har ordet: 
 
Da er vi inne i adventstiden og julen nærmer seg med stormskritt. En høytid som de fleste 

forbinder med forventninger, glede, hyggelig samvær og tid med sine nærmeste. Men også 

en tid for refleksjoner og ettertanke. La ikke dette forringe gleden med julen, men heller 

engasjere - engasjere til omsorg og omtanke for de som er ensomme, syke eller av andre 

grunner trenger en oppmuntring. Ta en telefon eller send et julekort til noen du kanskje 

ikke har snakket med på en stund. Det koster så lite, men betyr enormt! 

Men som sagt: Gled dere brødre! Gled dere over samvær med familie og venner, 

høytidsstemning og ikke minst god mat og drikke. For å sitere en kjent komiker som ble 

spurt av en journalist om hva han tenkte om kosthold og diett i julen: «Det er ikke hva jeg 

spiser og drikker mellom jul og nyttår som bekymrer meg, men hva jeg spiser mellom 

nyttår og jul». 

Med dette vil jeg ønske brødrene og Embedskollegiet en riktig god jul og et fredfullt nytt 

år.  

Med hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Knut Schjetne 

UM 
 

Livkjolen og dressen kjøpes 
hos GUNNAR REE A/S, 

Søndre gt. 21, 
7010  TRONDHEIM 

 
 
 



3. grad til Øyvind E. Røskaft 28/10 

 

Det er dessverre lenge mellom 
innvielser og påfølgende 
gradpasseringer hos oss. Torsdag 
den 28/10 ble imidlertid Øyvind 
Evensen Røskaft tildelt 3. grad. 
På bildet ser vi bror Øyvind 
sammen med sin stolte fadder, 
Eks.OM Arnfinn Eddy Jørgensen. 

     t.v. Øyvind E. Røskaft og EKS OM Arnfinn Eddy Jørgensen t.h. 

        
Årets hyggetreff for brukerne av Tyholt Dagsenter som skulle ha vært arrangert 
i Odd Fellow-lokalene våre i Hørløck`s veg den 25. november, måtte dessverre 
utsettes på grunn av dobbelbooking av lokaler. Treffet blir arrangert senere. Det vil 
bli gjort kjent i logen og på hjemmesida. Følg med og delta!     
     

 
Årets festloge lørdag den 11. november føyer seg pent inn i rekken av vellykkede 
festaftener i vår loge. Det var tydelig at alle som hadde hatt en finger med i 
planleggingen hadde gjort en fin jobb. Det hadde sikkert vært plass til flere, men de 
 som var der, koste seg med god mat og drikke, hyggelig samvær, og mange benyttet
anledningen til en svingom eller flere til god musikk 

  
      Her sitter brødre, søstere og gjester og venter på maten 

  
….. og etter maten var det hyggelig samvær i salongen. 
 
 
Mye gull og galla i logesal Cicignon.         Mandag den 18. november ble 

 

7 nye Eks overmestre tildelt Odd 
Fellow-ordenens høyeste grad, 
Storlogegraden. Et 50-talls Eks 
overmestre som alle har denne 
graden overvar den høytidelige 
seremonien som ble stilfullt 
gjennomført av DDSS Terje Selboe 
og hans fungerende storembeds-
menn.Vår fungerende Eks.OM Paul 
Tore Hulsund var en av de 7 nye 
bærere av Storlogegraden. 
 

 
  
Nyttårsloge onsdag 8. januar. En påminnelse til dem som kanskje har glemt det, 
og en oppfordring til å komme på nyttårslogemøtet til dem som sjelden eller aldri 
har vært på nyttårslogen. I år er det vår loge som arrangerer møtet sammen med 
loge 118 Thyra, og da er det en ekstra god grunn til å møte opp og overvære en 
tankevekkende stund. Lytt til det som blir sagt! Det er mange gode ord! 
NB! Det står feil dato i terminlista! 

 

 

Strålende sosialaften! På vårt møte den 7. november hadde brødrene tatt på 
seg spanderskoene. Det var mange og fine gevinster, og loddselgerne hadde 
tydeligvis en grei jobb: På kort tid ble det solgt lodder for over 8500 kroner! 5000 
av disse er allerede sendt til de nødlidende på Filipinene. På den måten følger vi 
opp Storlogens gave på 10.000 dollar til hjelp etter katastrofen. Fra Storlogen har 
jeg ellers fått opplyst at det hittil er gitt over 300.000 kroner til Filipinene ulike 
loger lander over. 

 

 

 


