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I dette nummeret kan du bl.a. lese om opptak av fire nye brødre, leirslagning i Alta, tildeling av Storlogegraden, forfremmelse 17.mai og
kveiteaften!!!

God sommer!

OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre.
Vi er nå ferdig med denne vår- terminen og begynner å
lengte etter sommeren og ferie. Det har vært rimelig hektisk , og Gallaantrekket har virkelig fått kjørt seg.
De brødre som i tillegg er med i Leiren har jo knapt hatt
Gallaantrekket av seg.
Samtidig vitner jo dette om at vi har gjennomført mye bra
loge- og leirarbeid. Trenden er i alle fall oppadgående, vi
har installert nye brødre og hatt flere forfremmelser. Vi har også hatt flere
flotte veteranjuveltildelinger.
De to siste møtene ble litt roligere, men vi hadde jo 17. mai arrangementet og
rengjøringsdugnaden i logehuset. På siste møtet var vår tradisjonelle laks denne gangen byttet ut med kveite. Det var imidlertid ingen nedtur, kveita smakte
fortreffelig og en stor honnør til kjøkkenkomiteen.
Før vi går i feriemodus vil jeg igjen minne om at vi 18 september igjen har et
informasjonsmøte for eventuelle nye medlemmer. Bruk sommeren til å tenke
på om det er noen aktuelle kandidater i din omgangskrets. Bror Sekretær vil i
løpet av august sende ut en påminnelse og be om å få eventuelle navn slik at vi
kan sende ut invitasjon i god tid før møtet.
Da kan vi ta sommerferie og jeg håper at vi alle får ladet batteriene, og kommer
friske og opplagte tilbake til høstterminen. Med dette ønsker jeg alle brødre og
søstre samt deres familier en riktig god sommer.
Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ketil Johnsen
Overmester
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LEIRMØTE I HAMMERFEST
Torsdag 27. mars fikk vi besøk av Leir nr 15 Finnmark. Besøk er vel kanskje ikke det
rette ordet—vi er jo selv med som embedsmenn. I alle fall; HP Roald Andreassen og
7 patriarker fra Alta kom til Hammerfest, hvoretter vi
avviklet et Leirmøte.
På dette møtet ble patriark Harald Mikkelsen fra Alta
installert som Kasserer. Hvor lenge han får sitte i embedet er akkurat nå noe uvisst - det får tiden vise.
Kasserer-funksjonen skal behandles på Storlogemøtet
på Sundvolden i juni. Patriark Nils-Johan Lund holdt
en fin etisk post—ord til ettertanke.
Som vanlig ble møtet avviklet i en flott tone; møtet
Kasserer Harald Mikkelsen ble avsluttet med et brodermåltid før patriarkene fra
Alta satte seg i bilene og
kjørte de 150 km tilbake til
Alta. Maten ble, ikke helt
uventet, tilberedt av våre
faste” kokker, Bjørnar Hansen og Nils-Johan Lund.
Som vanlig var det heller
ingen usmak på maten—
Hva skal måltidet koste?
den smakte fortrefffelig. Måltidet ble avsluttet med
Kokkene diskuterer
fruktcoctail og krem til dessert.

INNVIELSE AV FIRE NYE BRØDRE
Onsdag 2. april 2014 grydde av dag med
snøbyger og full vinter, mens man på
Facbook og andre offisielle medier ser bilder av ”sommeren” som nærmer seg litt
lenger sør. Slik har det vært, slik er det, og
slik blir det i fortsettelsen - og vi fortsetter
å bo her…
Det kan ha noe å gjøre med bomiljø og
nettverk m.v., - kanskje litt er logens fortjeneste?
Det var en spennende dag for brødrene i
Loge nr. 70 Kvitbjørn. Fire nye brødre skulle innvies. Man er alltid spent på slike møter. De fire nye har det normalt ikke mindre
spennende—minnes jeg.
Vi ble møtt av Odd Fellow flagget som vaiet fra flaggbalkongen vår rett over inngangsdøren. Det er alltid et hyggelig syn.
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Innvielse forts.
Godt over 30 medlemmer var møtt opp for å ta imot våre nye brødre. Blant disse var bror Rolf-Harald Haugen Pettersen (bilde t.v.) fra
loge nr 19 Thule i Tromsø. Thule er som kjent vår moderloge. Tidligere i vinter var vi en gjeng på besøk i logen i Tromsø, da han fikk
Den Høye Sannhets grad. Da bedyret han at han skulle komme på
besøk til akkurat dette møtet. Som sagt så gjort. Det er alltid hyggelig med besøk fra andre loger! Det var bare synd at han pga jobb
måtte reise tilbake til Tromsø med en gang møtet var ferdig. Velkommen tilbake ved en annen anledning.
Kjøkkenet ble styrt av EksOM Bjørnar Hansen; som vanlig
hadde full kontroll på det kulinariske. Han serverte hjemmelaget kjøtt...et eller annet...pudding med tilbehør, som smakte aldeles nydelig. Til dessert var det gele m/vaniljesaus. Alt
dette til den rimelige pris av kr. 100,- pr person. Tusen takk
bror Bjørnar for nydelig mat!
Nå har jeg foregrepet begivenheten en smule. Hovedbegivenheten denne kvelden,
våre fire nye brødre, Hans Mathias Ellingsen (66), Jan Arve Reite (45), Einar Paulsen
(36) og Arne Reidar Moe (34) ble hentet på bopel av brr. Bjørnar Hansen og Arne
Moe. De ble hentet hjemme og kjørt til Odd Fellow Huset etter at møtet var startet.
Deretter startet mottakelsen av våre nye brødre som ble behørig innlemmet i vår
Orden i en flott seremoni ledet av OM Ketil Johnsen og CM Hans Kristian Østvik, Det
ble avsluttet i logesalen med ”Hymne” sunget av brr. Edvin og Fred.
Etter innvielsen, behørig fotografering og gratulasjoner, ble vi invitert til brodermåltidet under ledelse av
Undermester (UM)
Odd Sigurd Løkke.
Det var taler av OM
Ketil Johnsen, DSS
Fred Davidsen, Storrepr. Edvin Vevik, Jan
Egil Aune samt alle
fadderne: Hans Kr.
Østvik (Thias), Arne B
Moe (Arne jr.), Kjetil
Solvang (Einar) og
Bjørnar Hansen (Jan
Arve).
Foran f.v.: Hans M. Ellingsen (Thias), Arne Reidar Moe, Einar Paulsen, Jan Arve Reite.
Bak: Overmeter Ketil Johnsen.
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Innvielse forts.
Samtlige nye brødre ble tildelt et logeslips, som er
den tradisjonelle gaven til nye brødre.
Br. Jan Arve Reite talte på vegne av de nye brødrene. Han startet med å gi en humørfylt og humoristisk illustrasjon om hvordan han ”knotet” for å få
på seg det nye antrekket; han nådde det akkurat
før han ble hentet.
Det nye antrekket var visstnok kjøpt usett. Da han
kledte på seg sa han til kona at han sannsynligvis
var lurt! Skjorte uten knapper og vest uten rygg,
og i tillegg måtte han nærmest skru på seg skjorta!?
Han reflekterte litt over innvielsen og hadde merket seg en hel del som falt i hans smak. På vegne av alle de andre takket han for en flott innvielse—ikke akkurat i nærheten av hva han hadde forestilt seg.

Etter at taffelet var hevet, ble det kaffe avec i salongen og en hyggelig prat.
Alt i alt ble det en fin kveld som vi håper og tror at
våre nye brødre vil minnes med glede.
Kvitbjørnposten gratulerer og ønsker våre nye brødre
velkommen inn i logen vår.
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Kokken tar seg en velfortjent hvil
etter nok et vellykket måltid.

FORFREMMELSE
Onsdag 23. april ble det foretatt
forfremmelse til Den Høye Sannhets
grad av brødrene Bjørn Tore Svendsen og Jarle Seppola.
Møtet ble ledet av UM Odd Sigurd
Løkke, som fungerte som Overmester i OM Ketil Johnsens fravær.
Det ble en minneverdig , høytidelig
og flott seremoni.
Br. Odd Sigurd og hans medhjelpere
gjorde en utmerket jobb; man skulle F.v.: Bjørn Tore Svendsen, fung. OM Odd Sigurd Løkke og
Jarle Seppola.
ikke tro at det var første gang han
sto på den stolen!! Flott levert, bror
Odd Sigurd.
Brodermåltidet ble ledet med fast
hånd av fung. UM, EksOM Nils-Johan
Lund.
Som vanlig i vår loge så dukker det
”kokker” opp som paddehatter.
Denne gangen var det
”villmarkskokkene” Per Valved og
Ben Løvlien som utfoldet seg ved
grytene sammen med kjøkkenassisF.v.: Ben Løvlien som rører i gryta, Ulf Bj. Johansen
tent Ulf Bj. Johansen.
kutter salat mens kjøkkensjef Per Valved overvåker det
hele.

De serverte en
deilig Jegergryte med ris og salat. Det var så rikelig med mat at det
var nok til en liten lunsj dagen etter.
Fung. OM Odd Sigurd Løkke holdt en fin tale til våre nye tredjegradsbrødre, DSS Fred Davidsen hilste og
gratulerte fra Storlogen. Storrepr.
Edvin Vevik gratulerte og overrakte
”Leirens hilsen til den nye bror av
Den Høye Sannhets grad”, og EksOM Nils-Johan Lund holdt en flott
tale til Bjørn Tore.
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Forts.

Forfremmelse forts.
To av våre
nyinnvidde
brødre, Hans
M. Ellingsen
og Jan Arve
Reite var
også tilstede.
Da forfremmelsen startet forlot de
logesalen sammen med Fred . Vi tilbrakte en hyggelig time i salongen med en kopp
kaffe og logeprat ispedd historier og humor. Det ble en kjempehyggelig kveld for alle.
Gratulerer til Jarle og Bjørn Tore!!

oooooooooooooooo

STORLOGEGRADEN
Storlogegraden er den
høyeste graden man
kan få innenfor Ordenen i Norge.
For å få den må du
EksOM
Storlogeregalie
være EksOM og i tillegg regalie
ha alle leirgradene, du må være såkalt kvalifisert EksOM. Storlogekjedet (bilde til v.), som er tegnet på at
du har fått graden, blir tildelt av Distrikts Stor Sire i et eget Distriktsstorlogemøte.
Storlogekjedet kan bare bæres på EksOM-regaliet eller Storlogeregaliet.
Her i Distrikt 12 Finnmark har det blitt tradisjon og avvikle et slikt møte under leirslagninger. Erfaringsmessig er det flest brødre tilstede som har Storlogegraden. Alle stolene skal under tildelingen være besatt av brødre med graden.
Tildelingen foregår som regel i første halvår av like år (2014, 2016, 2018 osv).
Forts.
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Storlogegraden forts.
Lørdag 26. april kl 1200 ble det avviklet Distrikts Storlogemøte i
Odd Fellow huset i Alta, hvor fire av distriktets fungerende EksOM’er ble tildelt Storlogegraden.
Disse var EksOM Thorgeir
Walsøe, loge 43
Nordlys - EksOM Trond Egil
Nilsen, loge 70
Kvitbjørn - EksOM Svein Torbjørn Nilsen,
EksOM
loge 102 Svanen Lasse Haughom
EksOM Svein T Nilsen, Alta og EksOM Thorgeir og EksOM Lasse
Vadsø
Haughom, loge
Walsøe fra Honningsvåg.
105 Østhav.
Tildelingen ble ledet av DSS Fred Davidsen med bistand av
Stor Marsjall Einar Lie, Dep. Stor Sire Bjørn E Hansen, Eks
DSS Roald Andreassen, Stor Kapellan Per Ulrik Lundin, Stor
Sekr. Odd Herulf Olsen, Stor Skm. Reidar N. Olsen, Stor
Vakt Knut Erik Mauseth og Stor Organist Kåre Ringen.

EksOM
Trond Egil Nilsen

Møtet ble avviklet med
hele 17 EksOM tilstede.
Det hører med til sjeldenhetenene her hos
oss i Distrikt 12.
Det ble et meget hyggelig og høytidelig møte ledet av de overfornevnte fung. Storembedsmenn.

KVITBJØRNPOSTEN gratulerer alle med tildelingen!
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LEIRSLAGNING I ALTA
Det ble avviklet leirslagning i Alta fredag og lørdag 25. og 26. april med innvielser,
befordring og opphøyelse—altså i alle grader.
Det var 35 patriarker tilstede, både fra Vadsø (4), Honningsvåg (4), Hammerfest (15)
og Alta (12). Det skapte en flott ramme rundt arrangementet.
Fredag kveld kl 1900 var det opphøyelse til Den Kgl. Purpurgrad (DKP) med resipiender fra Honningsvåg, Alta og Hammerfest. Fra vår loge ble Rune A. Olsen, Trond E
Nilsen og Svein Sigvartsen opphøyet til DKP.
Opphøyelsen ble flott gjennomført , ledet av HP Roald Andreassen, 2.HM Bjørnar
Hansen og Fører Reidar N. Olsen. De tre nevnte bærer nok de største byrdene i alle
leirmøtene.

F.v.: Rune A. Olsen, Trond E Nilsen, Svein Sigvartsen fikk DKP graden av HP Roald
Andreassen.
Etter møtet på fredag kveld
er det vanlig at det serveres
et enkelt måltid i en uformell
atmosfære.. Denne gangen
var det karbonader med
tilbehør som sto på menyen.
Knut Erik Mauseth og Harald
Mikkelsen sto for den delen
av programmet.

Forts.
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Leirslagning forts.
Lørdag kl 1400 ble det avviklet møte i DGL graden hvor Lars Peder Nilsen fra Honningsvåg ble tildelt Den Gyldne Leveregels grad.
Lørdag kveld kl 1900 var det innvielse
av to av våre egne brødre, Øystein Perry Storelv og Leif Georg Småbach.
Kvelden ble avsluttet med et høytidelig
brodermåltid ledet av 1.HM Bjørn E
Hansen.
Menyen besto av helstekt Entrecote
med avkokte grønnsaker og stekte poteter—nyyydelig mat. Til dessert ble
det servert karamellpudding. Kokk:
Knut Erik Mauseth.
F.v.: Øystein P. Storelv og Leif G. Småbach
Tafellet ble avsluttet med taler til både
patriarker og nye Storlogemedlemmer
av DSS Fred Davidsen, HP Roald Andreassen, EksOM Lasse Haughom og EksOM Knut Ottem. Til slutt takket YP
Per Ulrik Lundin for maten.
Søstre fra rebekkaloge nr.75 Hevreka
sto for flott og effektiv servering. Det e
no hyggelig når vi blir servert av
søstre!!
Utsnitt fra brodermåltidet.
Gratulerer til de nye patriarkene, til de som ble befordret til DGL, de som ble
opphøyet til DKP og til sist
de som ble tildelt Storlogegraden!
Vel gjennomført arrangement, Leir nr 15 Finnmark,
v/HP Roald Andreassen.
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17. MAI

Som ”vanlig” var det kaffe på Odd Fellow huset på nasjonaldagen, - som begge logene arrangerte i fellesskap.
Kaffe, kaker, is og brus sto på menylista.
Hege Nilsen, Solfrid Mortensen, Edvard
Rognlid og Odd Sigurd Løkke tok seg av
arrangementet.
Som man ser av bildene, var det folksomt med både små og store gjester.,
spesielt etter et kaldt og vått tog.
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KVEITEAFTEN
På denne terminens siste møte 21.
mai, var det kokt kveite som sto på
menyen. Råstoffet var skaffet til
veie av EksOM Dagfinn Nicolaysen.
Br. Bjørn Erik Hansen var leder i
komiteen, som eller besto av
Storm Kurthi og Bjørnar Hansen,
sistnevnte som hovedkokk. Iflg.
pålitelige kilder smakte maten fortreffelig. I tillegg til kveita hadde Bjørnar kokt en
fiskesuppe som var ”aldeles nydelig”, som en bror uttrykte det!
”(Hippoglossus hippoglossus) tilhører gruppa kveiter og er en flat beinfisk i flyndrefamilien. Arten står oppført som truet på IUCNs rødliste fra 1996, men i Norge ble den etter
2006 nedgradert fra nær truet til livskraftig på nasjonal rødliste for 2010, fordi den nasjonale bestanden er økende. Kveitas nærmeste slektning er stillehavskveite, som tilhører samme biologiske slekt og henimot kan anta tilsvarende dimensjoner.”
sier Wikipedia og fortsetter:
”Kveita har en flat kropp med begge øynene plassert på høyre side av hodet. Faktisk
svømmer fisken med venstre side vendt ned mot bunnen og høyre side opp.”
Det er ikke uvanlig at man får kveite i størrelse opptil 300 kg, spesielt på trålfiske.
I størrelse opp til 40 kg er det en anerkjent matfisk.
Tiltross for at det på denne tiden er mange brødre som er reist bort, var det godt oppmøte, og en flott avslutning på denne terminen.

OPPSTART TIL HØSTEN
Det første møtet til høsten er onsdag 3. september kl 1900. Det er et vanlig arbeidsmøte. Lad opp batteriene i sommer, og vel møtt i september.

God sommer!
”Alt hva I vil at andre skal gjøre mot Eder, det gjøre og I mot dem”
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