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OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre.
Da er vi kommet godt i gang med det siste halvåret til dette
embedskollegiet. Vi har vært igjennom en flott årsfest/
festloge som våre Rebekkasøstre i Loge Meridian sto for.
Likeledes har vi tradisjonen tro nytt vår vanlige torskemølje, som denne gangen ble avviklet på et ordinært ettermøte.
Etter som dette embedskollegiets periode går mot slutten
er nok nominasjonsnemnda i gang med å finne frem til de nye embedsmenn
og nevnder som skal velges og utnevnes. De av dere som blir forespurt håper
jeg vil gi et positivt svar, men husk at et verv også forplikter. Det er irriterende
for logens ledelse å måtte lete rundt blant møtedeltagerne i forkant for logemøtet, for å besette embedsstolene. Det er derfor viktig at embedsmennene
prøver å stille opp på alle møtene. Dersom de ikke kan møte, må de så tidlig
som mulig forsøke å skaffe en vikar samt gi beskjed om at de er fraværende på
møtet.
Vi håper jo at vi fortsatt skal kunne få noen nye medlemmer som kan innvies
på vårt første møte i mai, og derfor vil det bli avholdt et informasjonsmøte
den 05.03.15.
Etter som et slitsomt, men innbringende, VM i Falun er over, håper jeg at
brødrene får litt bedre tid til å komme i logen. I tillegg kan man jo selv komme
seg en tur ut i skiløypa, for å praktisere det man har sett på TV.
Da håper jeg bare at det er noen som har lyst å komme på vårt infomøte den
05.03.15, og oppfordrer også brødrene til å stille opp på dette møtet.
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ketil Johnsen
Overmester
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JULETREFEST I OF-HUSET
Søndag 28. desember, eller 4. juledag, ble den tradisjonelle juletrefesten avviklet i Odd Fellow huset i Hammerfest.
Begge logene i Hammerfest sto for arrangementet, som må betegnes som
vellykket.
Honnør til Rebekka ved Solfrid Mortensen og Britt Evy Nilsen, og vår loge ved
Rolf Bjørnar Nilsen, Kjetil Solvang, Einar Paulsen og Arne Reidar Moe som pådrivere for å få gjennomført arrangementet for n’te gang. For
ikke å snakke om Marit Bornø, vår faste
pianist, som stiller
opp hvert år - på dugnad - . Fantastisk
flott!!!
Det var kaffe, kaker
og brus på bordet,
Det var populært å gå rundt juletreet mens vi ventet på at jule- julenissen kom og vi
nissen skulle komme med sine gaver til oss.
gikk rundt juletreet
mens vi sang julesanger, akkompagnert av Marit, Edvin og Fred . Førstnevnte på
piano; de to sistnevnte sang sammen med henne.
Det var vanskelig å telle barna som var tilstede, men et overslag tydet på godt
og vel 30 barn og kanskje det samme antall voksne.
Forts.

Julenissen var populær. Det var mange av de tilstedeværende, både unge og litt eldre som
lot seg avbilde sammen med ham. Kvitbjørnposten kjenner dessverre ikke navnet på den
unge piken på bildet til venstre; de to andre pikene burde imidlertid være godt kjent.
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Juletrefest forts.

Til avslutning var det artig og smelle ballonger. Det lød nesten som om nyttårsfyrverkeriet
var flyttet inn i OF huset. Ungene, både små og store hadde det i allefall fornøyelig.

Vi må også få takke vår gode
bror, Julenissen,, for at han
stiller opp år etter år, i en travel juletid. Tusen takk!!!
Vi er kommet til et generasjonsskifte i logene; det er
tydelig. Nå er det våre unge
brødre og søstre som tar med
seg barn og besteforeldre på
fest. Vi må nok opprettholde
tradisjonen. Vel blåst!
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FOREDRAG OM JAN MAYEN
Onsdag 7. januar på ettermøtet holdt bror Ben
Løvlien foredrag fr a hans 6 måneders opphold på
Jan Mayen. Øya ligger i Norskehavet og er ubebodd bortsett fra en liten koloni fra Forsvaret og
Norsk Meteorologisk Institutt. Bror Ben arbeidet
for sistnevnte.
Øya ble oppdaget av nederlendere, som annekterte øya ca 1820. Noe senere ble øya overtatt av
Ben Løvlien
nordmennene som overtok jurisdiksjonen av den.
Ingolf i kjent positur.
Ben fortalte med stor innlevelse om sitt halvår og opplevelsene på
øya; historien ble supplert med en fin bildeserie. Vi fikk
høre om han Ingolf
(en av de fastboende hundene), om
Puppebua, om
”nøgenbading”, om
fjellturer, om uvær,
om Berenburg, en
2000m høy vulkan.
Ishavsbading i minus 1,3 graders
Puppebua
Ben arbeidet som sjøvann – visstnok en kjenning, nr
meteorologto fra venstre.
assistent.. En liten time gikk fort i lag med en flink forteller… Takk for at vi får låne bildene. (Se nr. 2/12).

FESTLOGE
Lørdag 24. januar arrangerte loge nr 79 Meridian festloge i Ordenshuset i Hammerfest, hvor også brødrene fra Loge nr 70 Kvitbjørn var
invitert med ledsager.

Etter en flott avviklet festloge under ledelse av OM Berit Eliassen, ble
alle tilstedeværende invitert på en aperitif før man ble bedt til bords av
OM
UM Solfrid Mortensen.
Berit Eliassen
Kjøkkenet serverte en forrett med melon og
skinke. Deretter ble det til hovedrett servert svinestek med
tilbehør. Desserten var multer og krem. Til maten ble det
servert rødvin eller mineralvann.
Det var taler av begge de tilstedeværende Overmestrene,
Berit Eliassen og Ketil Johnsen, samt av EksOM Dagfinn
Kjøkkengjengen med f.v.:Linda
Hassfjord, Svanhild Paulsen , Toril
Nicolaysen.
Grasdal og to innleide servitører.
Forts.
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Festloge forts.
”Takk-for-maten” talen ble holdt av bror
Nils Oluf Løvlimo. Det var en spirituell og morsom avslutning på et flott taffel med deilig mat, og tok bl.a.
for seg husmorens tilblivelse.
Etter at taffelet var hevet ble det servert kaffe avec og
hjembakte kaker.
Kvelden ble avsluttet med dans til ut i de små timer.
Musikken ble besørget av MOODS, eller Morten og
Solbjørg—flott og populær dansemusikk!
Nils O. Løvlimo
Det var mellom 50 og 60 gjester, søstre og brødre tilstede; som hadde det hyggelig i en fint gjennomført festloge og
fest.

Morten og Solbjørg

FORFREMMELSE
Onsdag 4. februar ble det foretatt forfremmelse til Den Edle Kjærlighets grad i Ordenshuset i Hammerfest, under ledelse av OM Ketil Johnsen.

F.v: Einar Paulsen, Tor Johnny Sivertsen, Arne Reidar Moe, Hans Mathias Ellingsen som ble forfremmet til Kjærlighetsgraden.
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Seremonien ble flott gjennomført av OM, EksOM Trond Egil Nilsen, CM
Hans Kr. Østvik, Torbjørn Nilsen, Rolf Bjørnar Nilsen, Kjetil Solvang , Svein
Sigvartsen og Fred Davidsen.
Brodermåltidet ble ledet av UM Odd Sigurd Løkke.
Kjøkkenkomiteen servert karbonader med erter og løk.
OM holdt tale og ønsket brødrene velkommen til den
nye grad.
Thias takket for forfremmelsen og den fine stunden i
logesalen, som han sa: ”Den hensatte meg noen år
tilbake i tid—da jeg gikk på skolen” Det var en fin
kveld i Ordenens tegn.
”Thias”
OM Ketil Johnsen

TORSKEAFTEN
Onsdag 18. februar serverte Odd Fellow Husets gourmetkjøkken TORSK, LEVER OG ROGN
til brodermåltidet, noe som så ut til å falle i smak hos de tilstedeværende brødre.
Kokk ved anledningen var EksOM Bjørnar Hansen med medhjelpere OM Ketil Johnsen og
Kass. Svein Sigvartsen. Som hovmester fungerte bror Stein Tore Bergheim utmerket. Baren ble hovedsakelig betjent av
Skattm. Rune A. Olsen., som
sørget for øl og akevitt til måltidet.
Etter at torsken var fortært, ble
det servert sjokoladepudding
med vaniljesaus til dessert.
Enkelte av brødrene tok meget
godt for seg. En tidligere
tromsøværing som forsynte seg
tre ganger, stønnet til slutt:
”denne siste skulle jeg ikke ha
tatt!!”
Forts.
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Torskeaften forts.
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Kvitbjørnposten
tar gjerne imot
noen ord fra
deg— du har
kanskje noe på
hjertet

”Alt hva du vil at andre skal gjøre mot deg,
det skal du også gjøre mot dem”

8

