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 OVERMESTERENS HJØRNE 

 
Kjære brødre. 
 
Det lakker og lir mot Jul, og når dette leses er det ikke 
mange dager igjen. Det har vært en høsttermin med 
ganske bra fremmøte, og ekstra hyggelig er det at flere 
brødre vi ikke har sett på lenge igjen har dukket opp. Spesi-
elt hyggelig var det at så mange kom på juleavslutningen 
og tildelingen av veteranjuvel. 
Dette kollegiets valgperiode går mot slutten, og jeg regner 
med at nominasjonsnemnda har begynt å tenke på folk til 

et nytt kollegium samt øvrige embedsmenn. Jeg håper da at de som blir fore-
spurt takker ja, men husk at de vervene man påtar seg også forplikter. 
 
På vårterminen vil vi også prøve å «sprite» opp ettermøtene litt; vi har flere 
interessante foredrag og vi vil også prøve å få kjært en quiz runde eller to. 
 
Til slutt vil jeg bare minne om det samme som bror Stor Sire sa i sin leder i 
Odd Fellowbladet og i sin julehilsen. Når de fleste av oss samles med familie 
og venner til jule og nyttårsfeiring, er det nok mange som føler seg ekstra en-
somme. Jeg ber om at brødrene tenker på disse og gjerne tar seg et besøk el-
ler en telefon til en bror, søster eller et medmenneske som har behov for det. 
 
Jeg håper at mange tar med seg barn, barnebarn, oldebarn og venner og kom-
mer på Juletrefesten 4 juledag. 
 
Da vil jeg avslutte med å ønske brødre og søstre med familie en Riktig God Jul 
og Et Godt Nytt År. 
 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 

Ketil Johnsen 
Overmester 

Vi minner om at Rebekkaloge  nr. 79 Meridian har terminfestet festloge 25. januar 
2015.  Vi regner med at den riktige datoen  skal være lørdag 24. januar. 
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LEIRSLAGNING I HONNINGSVÅG 18. OKTOBER 2014 
 
Lørdag 18. oktober ble det avviklet Leirslagning i Ordenshuset i Honningsvåg. En stor 
gruppe patriarker (13) hadde tatt veien til stedet, både fra Alta og Hammerfest med 
Hovedpatriark Roald Andreassen i spissen.  
Før møtet startet på lørdag, ble vi servert karbonader med erter og løk, tilberedt av 
noen yngre brødre. 

Lørdag kl 1400 ble det gjen-
nomført opphøyelse til Den 
Kongelige Purpurgrad, hvor en 
patriark fra Honningsvåg fikk 
graden. Møtet ble flott gjen-
nomført, hvor kanskje føreren, 
Storrepr. Odd-Harald Mathisen, 
var den som gjorde seg mest 
bemerket, - han kunne alt  
utenat!!  
Etteren pause på ettermidda-
gen, hvor vi fikk trekke pusten, 
gikk vi i gang med opptak til 
Patriarkgraden. Også det møtet 
gikk oppskriftsmessig med flott 
utførelse av aktørene.l 
 Fem brødre  fra Honningsvåg 
ble   patriarker i løpet av møtet. 
 

Som vanlig  når vier ute på leirslagninger, så er matserveringen 
på topp, så også alltid i Honningsvåg.  Taffelet ble ledet av 1.Hm 
Bjørn Erik Hansen, - som vanlig med en naturlig humoristisk 
undertone og artige introduksjoner av  talerne. 
Denne gangen ble det servert BOKNAFESK med 
tilbehør, -gulrotstuing og stekt bacon og Gulløye 
poteter. Det var en gastronomisk opplevelse for 
de fleste—det vites ikke hva Leirens Storrepr. 
Edvard spiste!? 
Storrepr. Einar Lie holdt en fin Takk-for-maten 
tale, tiltross for at alle talerne før ham var nødt til 
å nevne den gode maten, og med det brukte 
opp mange av de gode poengene. 
      Forts. 

Hovedpatriarken taler, mens Boysen og Bjørnar lytter, sistnevnte 
kanskje noe skeptisk? 

Einar Lie 

Edvard Rognlid 
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Forts. leirslagning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STOR AKTIVITET PÅ BARENTS GYM       
  
Det  er stor aktivi-
tet på Barents 
Gym på Prærien. 
Mange av brødre-
ne i logen  trim-
mer  mandag, 
onsdag og fredag 
morgen. 
Som det fremgår 
av bildet, så blir 
det litt tid til prat 
og løsing av ver-
densproblemer, 
mens alle er 
spente på om Jan 
klarer vekten. 
   Bildet f.v.:   

Storm Kurthi, Arne B. Moe, Nils-Johan Lund, Fred Davidsen, Svein 
Sigvartsen og  i forgrunnen  Jan Altmann. 

 

Det er sosialt, trivelig, og  alle har noe igjen for trimmen: Vi føler oss bedre, selv om det 
kanskje ikke vises så godt på enkelte av oss. 

To av de nye patriarkene. Ole Håvard Olsen (t.h.) holdt 
tale for de nye patriarkene—som vanlig er stemningen 

på topp i Honningsvåg! 

Bjørn Erik pønsker ut nye 
kommentarer, mens Jan 
Egil kjøper lodd og ser ut 
som om han har en rev 
bak øret. 
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FESTLOGE I ALTA 
Lørdag 8. november 2014 var OF-logene i Hammerfest og Honningsvåg invitert  til  loge 102 
Svanen, Alta,  på Festloge og  reinkjøttaften i logebygget.. Fra H.våg møtte 10 søstre   
og brødre—fra Hfest stilte 11 søstre og brødre opp. 

Etter en fin Festloge ble vi invitert til bords av  OM Per Ulrik Lundin. Festlogen startet kl 
1800, noe ikke Honningsvågingene hadde fått med seg.   
De kom derfor til middagen kl 1900.Buffeten var klargjort med kokt reinkjøtt, margebein, 
grønnsaker, poteter, løksaus og buljong. Alle de  vel 60 tilstedeværende koset seg med  

maten som var tilberedt  av  
Henry Hansen og  Svein Tor-
bjørn Nilsen.    
Etter at middagen var fortært, 
disket brødrene i Svanen opp 
et lekkert kakebord—en fryd 
for øyet.  Pavlova, bløtkake, 
marsipankake, ostekake og 
tårnkake smakte like godt som 
de så ut—nydelig!!  Selvfølgelig 
var det også kaffe  med en 
”lille” en ved siden av. Alt i alt var det en hyggelig 
kveld—bare det og møtes på denne måten  er flott! 

Verten, OM Per Ulrik 
Lundin og hans Alice. 

Kokkene, som var misfornøyd med 
kvaliteten på reinkjøttet de hadde fått 
fra Masi. I tillegg brant konverterovnen 
deres i stykker. Noe forsinket ble det 
likevel mat! 

Noen av jentene våre, f.v. Kirsten, Evelyn, Gunn og Jane, sist-
nevnte i dyp samtale med en medsøster fr Honningsvåg? 

OM Vidar Danielsen fra Honningsvåg 
stående. Harald Frantsen og Svein 
Harald Pettersen i forgrunnen. 
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INNVIELSE 
Onsdag  19. november ble nok en minneverdig dag i 
loge 70 Kvitbjørns  
Historie. Da ble nok en sønn bror til sin far!! 
Kvitbjørnposten gratulerer!! 
 
Boysen fikk seg en ny bror da hans sønn,   Børge Øst-
vik, ble innviet i Ordenen i en fin seremoni ledet av 
OM Ketil Johnsen og  CM Hans  Kristian  ”Boysen” Øst-
vik. Boysen var ved den anledning både fadder, kokk 
og CM. Det blir for mye, selv for ham, så han allierte 
seg med br. Nils-Johan Lund som overtok ansvaret for 
maten.  Taffelet ble ledet av UM Odd S. Løkke, som 
vanlig stilfullt. 
Det ble servert hjemmelaget kjøttpudding, med  

riskrem til des-
sert.  Det var 
taler av OM, 
fadder Boysen, storrepr. 
Edvin Vevik og vår nye 
bror. Alt i alt en trivelig 
kveld i Odd Fellow 
Or- denens 

tegn. 

Kokken (t.v.)og  
Medhjelperne. 
(under) 

Boysen og Edvin holdt tale til vår 
nye bror –spennende for først-
nevnte. 

Bak:  OM Ketil Johnsen 
Foran: CM, far og bror Hans K.r Øst-

vik og Børge Kr. Østvik. 

Skm. Rune Angel Olsen fikk 
tildelt fødelsdagshilsen av 
OM Ketil ohnsen. 
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25 ÅRS VETERANJUVEL 
 
Onsdag 17. desember ble en fin logekveld, kanskje spesi-
elt for bror  Hans Kr. ”Boysen” Østvik.  Den kvelden ble 
han tildelt veteranjuvel for 25 års medlemsskap i vår lo-
ge. 
Boysen har gjennom hele sitt medlemsskap vært aktiv i 
logen, noe hans vita bekreftet til fulle. 
 
Nærmere 40 brødre hadde møtt opp for å være med på 
tildelingen av veteranjuvelen til en høyt skattet bror. 
Den høytidelige handlingen ble flott ledet av Storrepre-
sentant Edvin Vevik i samarbeid med  fung. CM Svein Sig-
vartsen, kapellan Per Valved, Eks Stor Skm. Bjørn Erik Han-
sen og  Eks DSS Fred Davidsen. 
 
Etter tildelingen av veteranjuvelen, og etter lukking av logen, ble  møtet avsluttet 
med et julespill. Det ble en høytidelig og stemningsfull stund—et flott samspill mel-
lom lyd,  lys, stjernehimmel og flinke aktører. Det hele ble avsluttet med  sangen 
”Deilig er jorden”.              

Ved brodermåltidet ble det  
servert saltkjøtt og kålrabistappe, 
nydelig tillaget av ”kokkene” Bjør-

nar Hansen og Nils-Johan Lund. Det 
smakte fortreffelig, og den desser-
ten…..mmmmmmm  nydelig!! 

Det ble en flott og minnerik kveld i god Odd Fellow ånd -, og en verdig avslutning på 
møteåret 2014.  
 

Han Kristian ”Boysen” Østvik—en 
glad gutt som finner seg like godt 
til rette på kjøkkenet,  i motor-
kassen på  en bil, eller som cm, - 
eller i Lions. 

Bror Ivar F. Johansen  var  på møtet etter 
lang tids sykefravær.  Det var kjempehygge-
lig!! Her sammen med sin gode nabo Svein 
Sigvartsen. 

Jubilanten Hans Kr. Østvik flankert av OM Ketil Johnsen og Storre-
presentant Edvin Vevik. Bak står Eks Stor Skm . Bjørn Erik Hansen 
og Eks DSS Fred Davidsen. 
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Kvitbjørnposten  
tar gjerne imot 

noen ord fra 
deg— du har 

sikkert noe på 
hjertet 

SENIORENE     (-om rydding– renhold m.m.) v/Nils-J.Lund 
 
Seniorguttan har over lengre tid opptrått som OF-Husets vakt 
mestre, Vi har vedlikeholdt, reparert og rengjort med jevne mellom 
rom; både oppe i Logesalen og nede i klubbrommet.   

 
Stadig vekk er det ting som må gjøres.  
Vi fikser saken når behovet melder seg.   
Det skal vi fortsette med, så lenge helsa  
holder.  Derfor har vi et hus som befinner  
seg i utmerket stand, og som vi alle kan  
være stolte av. 

Jeg registrerer  imidlertid en mulig  
misforståelse når det gjelder rydding/ 
rengjøring etter endt logemøte. 

For ordens skyld poengteres derfor følgende: 
Kjøkkenet skal være klart for neste bruker etter endt logemøte. 
Det vil si at bord og benker skal være rengjort.  Kjøkkengulv vasket.   
Kopper og kar vasket og satt på plass der de hører hjemme.   
Bordene i klubbrommet skal være rengjort. 
Oppe i logesalen finner  man stadig etterlatenskaper på de fire 
stolene; papirlørver, papirlommetørkler (både brukte og ubrukte), 
sukkertøyesker m.m. Jeg anmoder den enkelte om å fjerne slikt når  
møtet er over.  La oss alle i fellesskap bidra til å holde orden i våre lokaler. Resultatet 
blir best når vi alle drar lasset samme retning. 
Med dette ønsker styreleder god jul til brødre og søstre og vel møtt til et godt  og inn-
holdsrikt ”logeår” i 2015. 

 

 

JULETREFEST 
  

Loge 79 Meridian og loge 70 Kvitbjørn  arrangerer den tradisjonelle  
juletrefesten 

SØNDAG 28. DESEMBER KL 1700 
I Odd Fellow huset 

 Ta med et fat med julekaker.  
 Brus—kaffe 

 JULENISSEN KOMMER! VI SKAL GÅ RUNDT JULETREET 
Alle er hjertelig velkomne 

 
Hilsen kollegiene 

Leif Småbach og Nils-Johan Lund i full gang 
med nødvendig vask. Moppen til Lund går  
så fort at fotoet ikke klarte å fange den! 


