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Innhold:
OM’s hjørne
Storlogemøte
på Sundvolden ved Tyrifjorden i strålende sommervær

Oppussing
av Finnmarksdikter og skolestyrer
Cornelius Moe’s gravsted.

50 års veteranjuvel

Distrikt 12 Finnmark—

Distriktsrådet
Forfremmelse
til Det Gode Vennskaps grad

Foto: Fred Davidsen

Nye Distrikts Stor Sire’r

OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre.
Da er sommeren over, høsten og vinteren nærmer seg og
vi er i gang med høstterminen.
Selv om høstterminen er betydelig roligere enn vårterminen vi hadde (langt færre gallamøter), er det ingen grunn
til å slappe av.
På de to første møtene våre kunne det gjerne vært flere
brødre tilstede. Noe av dette fraværet er jo naturlig, jakttid, sydenopphold m.v. Men samtidig er det sikkert noen
som sitter i godstolen hjemme mens vi har møte. Disse må vi forsøke å trekke
med oss tilbake til logen.
Muligens er det noen som synes at ettermøtene har for lite innhold. Dersom
noen av brødrene har ideer om foredrag, foredragsholdere eller andre ting som
gjør møtene mer interessante, ser vi gjerne at kollegiet får disse innspillene.
I slutten av september skulle vi avholde infomøte, men pga. div. møtekollisjoner ble dette avlyst. Det ser likevel ut for at vi får inn et par søknader fra potensielle medlemmer.
Videre vil vi jo i begynnelsen av mars holde et nytt Infomøte. Vi satser på at vi
får mange interessenter der. Det er ingen forpliktelser med å komme på et infomøte. Dersom brødrene har venner eller bekjente som lurer på om Odd Fellow
kan være noe for dem, ikke nøl med å invitere den på et infomøte.
Vi begynner også å få en del eldre brødre hvor helsen begynner å svikte, og
som derfor ikke har så lett for å komme seg ut blant folk. Jeg oppfordrer derfor
brødrene om å tenke på disse og gjerne ta en tur innom dem for et lite besøk.
Da vil jeg bare avslutte med å ønske brødrene en fin høst.
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ketil Johnsen
Overmester
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STORLOGEMØTE 13.—15. JUNI 2014

Agnes Henriksen, Sølvi Løkke og
Bjørn Erik Hansen

Foto: Edvin Vevik

Tekst: Fred Davidsen

Dette møtet avholdes hvert fjerde år og er Odd Fellow Ordenens generalforsamling, hvor bl.a. det blir
foretatt valg av ny ledelse i Storlogen for de neste 4
år.
På dette møtet er det de store sakene som blir behandlet. Man kan sende inn forslag til lovendringer,
ritualendringer og andre endringer.
Fra Odd Fellow Distrikt 12 Finnmark deltok storrepresentantene Einar Lie, Alta ,Edvin Vevik og DSS Fred
Davidsen .
Fra Rebekka Distrikt 12 Finnmark deltok DSS Ann Mari
Pettersen og storrepresentantene Sølvi Løkke.og Agnes Henriksen, Kirkenes.
Møtet besluttet bl.a. at CM skal bli valgembedsmann,
og at Kassererembedet skal avvikles. De endringene
som har vært ute på ”høring” i leiren, er alle vedtatt
innført. Storrepresentantene skal orientere logene.

Deltakere fra Distrikt 12 Finnmark:
F.v.: DSS Fred Davidsen, DSS Ann Mari Pettersen, Storrepr. Edvin Vevik, Storrepr. Agnes
Henriksen, Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen, Storrepr. Sølvi Løkke og Storrepr. Einar Lie.
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CORNELIUS MOE’S GRAVSTED
Tekst og foto: Fred Davidsen

Ved flere anledninger har vi brødrene snakket om
kirkegården i Hammerfest, og spesielt om
”monumentet” etter vårt bysbarn og
”Finnmarksdikter” Cornelius Steinbloch Moe.
Vi syntes kort og godt at det var leit at gravstedet til
en markant person som har vært med sette Hammerfest på kartet skulle stå og forfalle. Samtidig kunne
det være en god anledning til å markedsføre Ordenen
i lokalmiljøet.
Etter sigende ble dette ”monumentet” laget under
krigen; ikke etter krigen, men kort tid etter at CorneCornelius Steinbloch Moe
lius Moe gikk bort i 1940. En av skoleelevene som den
og hans kone Maren?
(foto fra Google)
gangen gikk i 2. klasse, husker at hver elev måtte betale
1 kr. for å finansiere arbeidet.
Nevnd for utadvendt arbeid tok tak i dette og ble enige om at dette kan vi gjøre noe
med. Som sagt, så gjort. Lederen i nevnda, Nils-Johan Lund, tok kontakt med Hammerfest kirke og forela saken.
Han fikk klarsignal og mandag 7. juli gikk man i gang . Arbeidet startet med å fjerne
mose og alle andre vekster som ikke hadde
noe der å gjøre. Deretter ble det brukt
høytrykkspyler for å få vekk mest mulig. Arbeidet gikk ut på oppmaling av teksten på
støtten, fliselegging, reparering og maling av
gravstedet, maling av gjerdet og muren rundt,
samt pålegging av fiberduk og fjærasingel.
Underveis i
arbeidet ble
undertegnede kontaktet
av en nabo til
Kirkegården,
Johnny Olsen. Han
spurte om
tillatelse til å
beplante
gravstedet,
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Corn.Moes gravsted forts.
da han syntes vi hadde gjort en så flott jobb—de blomstene som sto der var i så
dårlig forfatning.
Han gjorde en så flott jobb at vi fant det ikke nødvendig å gjøre noe med det, annet enn å anskaffe en urne med blomster som vi satt ved siden av graven.
De som har arbeidet med gravstedet er Nils-Johan Lund, Rolf Bjørnar Nilsen, Svein
Sigvartsen, Fred Davidsen, Torbjørn Nilsen , samt Rolf Tore Jensen som konsulent
og ”gjestearbeider”.

Resultatet ble rimelig flott—vi er fornøyde med jobben vår!!!
Stor Sire uttalte til meg at ”det er et godt bidrag til å bygge vårt omdømme”.
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DISTRIKTSRÅDET I DISTRIKT NR 12 FINNMARK

F.v.: Odd-Harald Mathisen, 43 Nordlys, H.våg—Jan Gulbrandsen, 55 Varanger, K.nes—Edvin
Vevik, 70 Kvitbjørn, Hfest—Einar Lie, 102 Svanen, Alta—Per Einar Fiskebeck,105 Østhav,
Vadsø—Edvard Rognlid, Leir 15 Finnmark, Hfest.

FORFREMMELSE TIL DET GODE VENNSKAPS GRAD
Onsdag 17. september ble brødrene Hans M. (Thias) Ellingsen, Einar Paulsen og Arne Reidar
Moe forfremmet til Det Gode Vennskaps grad.
Høytideligheten ble ledet av OM Ketil Johnsen. Pga stort reisefravær, var flere av de faste
embedsmenn og aktører borte. Vakansene gjorde imidlertid en flott jobb. Vi som var tilstede
fikk en flott opplevelse omkring det viktige tema. Vi regner med at det også gjaldt våre forannevnte brødre. Thias Ellingsen som talte på vegne av resipiendene sa at ”det han hørte
gjorde at han begynte å tenke”. Da er vel hensikten oppnådd, - eller?
Vi gratulerer med forfremmelsen!

F.v: Einar Paulsen, Hans Mathias Ellingsen, Arne Reidar Moe
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NYE DISTRIKTS STOR SIRER

Tekst og foto: Fred Davidsen

Både Ann-Mari Pettersen og Fred Davidsen takket for seg etter endt embedsperiode
på 4 år som Distrikts Stor Sirer i distrikt 12 Finnmark . Stor Sire Morten Buan har utnevnt de nye Distrikts Stor Sirene (DSS) for perioden 2014 —2018.
Som leder for Odd Fellow Distriktsråd nr 12 Finnmark er utnevnt som DSS: Jon Holien.
Han er 67 år gammel og fersk pensjonist fra skoleverket—sist
som karierre-rådgiver i Finnmark Fylkeskommune. Han har
bodd i Vadsø i ca 37 år år, og kommer opprinnelig fra Namdalseidet i Nord-Trøndelag.
Han ble innviet i Ordenen 27. april 1994, var OM fra 2005 til
2007,og Storrepr. fra 2011.
Han ble innsatt i embedet på logemøte i Vadsø 10. september
av Eks DSS Fred Davidsen.

Som leder for Rebekka Distriktsråd nr 12 Finnmark er utnevnt
som DSS:
Agnes Margareth Henriksen.
Hun blir snart 64 år. Hun arbeider fortsatt i 100% stilling som
regnskapskonsulent i Sør-Varanger kommune, Kirkenes.
Agnes kommer opprinnelig fra Honningsvåg (egentlig Nordvågen - ”de ville bakom fjellan”), men flyttet til Kirkenes i 1970.
Hun ble innviet i Ordenen 18. februar 1987 og va r OM 1999
til 2001. Hun har vært Storrepr. siden 2006.
Også hun ble innsatt i embedet 10. september av Eks DSS Ann
-Mari Pettersen.

Kvitbjørnposten ønsker dem lykke til i de nye embedene!
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FØDSELSDAGER
6. oktober
15. oktober
19. oktober

KVITBJØRNPOSTEN
Rune A. Olsen
Rolf B. Mathisen
Svein Kristiansen

50 år.
80 år.
60 år

fredd@fikas.no
95034442

VETERANJUVEL
6. desember

Fred Davidsen
”Redaktør”, teknisk sjef,
journalist og distributør

Hans Kr. Østvik

25 år

Vi tar gjerne imot noen ord fra deg—
dersom du har noe på hjertet

Dagens sitater:
”Odd Fellow Ordenen baserer sin lære og virksomhet på
medmenneskelige verdier, den søker å gi medlemmene gode etiske
holdninger”.
”En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger og handlinger i
dagliglivet og vise at Ordenens etikk er mer enn teori”.
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