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 OVERMESTERENS HJØRNE 

 
 

Kjære brødre. 
 
Da nærmer dette embedskollegiet seg slutten på sin  
periode. Men før vi takker helt av har vi ett møte igjen før 
Embedsmannsinstallasjonen. Den 02.09.15 håper vi å få 
forfremmet 5 brødre til Den Høye Sannhets Grad. 
 
Det har vært 2 spennende og utviklende år som  
Overmester, hvor vi har hatt triste hendelser som dødsfall 
hos brødre og hyggelige hendelsen som innvielse og for-
fremmelse av nye brødre. Spesielt hyggelig er det at vi i 

perioden har fått inn flere nye brødre under 40 år.  
Vi har også hatt gleden av å tildele flere Veteranjuveler i perioden. 
 
Ellers vi jeg gratulere, og ønske de nye valgembedsmennene lykke til. Vi har nok 
fått et av de yngste kollegiene på mange år, og forhåpentligvis vil dette gi seg 
utrykk i både arbeidsiver og nytenkning. 
 
Jeg vil også takke de som har vært til hjelp og støtte i perioden som har gått, 
herunder resten av kollegiet, Eks. DSS Fred Davidsen, «Seniorgruppa» og øvrige 
embedsmenn og brødre som har trådt til når vi har hatt behov for hjelp. 
 
Da vil jeg avslutte med å ønske brødre og søstre med familie en riktig god  
sommer, og velkommen tilbake til logen til høsten. 
 

Med hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 
Ketil Johnsen 
Overmester 

 
 

OM  
Ketil Johnsen 
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FORFREMMELSE 15.4.20 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

 
Onsdag 15. april ble brødrene  Jan Arve Reite og Børge Østvik forfrem-
met til Det Gode Vennskaps grad i en fin seremoni ledet av  OM Ketil 
Johnsen.   Øvrige aktører i seremonien var CM Hans Kr. Østvik, Svein 
Sigvartsen, Ben Løvlien, Kjetil Solvang og  Edvard Rognlid.  Flott levert. 
Ved brodermåltidet, som ble flott ledet av UM Odd Sigurd Løkke, fikk 
vi servert en nydelig blomkålsuppe som visstnok var tillaget av  Kjetil 
Solvang.  Vi er heldige som har så mange ”kokker” i vår loge. 
Det ble en fin kveld i Odd Fellow Ordenens tegn. 

f.V.:  Jan Arve Reite, OM Ketil Johnsen og Børge Østvik 

UM Odd Sigurd Løkke 
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LEIRSLAGNING I KIRKENES 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Leir nr 15 Finnmark avviklet  leirslagning  i Ordenshuset  i Kirkenes 17. og 18. april. 
Fra høsten skal setet for Leiren flyttes fra Hammerfest/Alta til Kirkenes/Vadsø.  
Dette var derfor den siste leirslagningen  som ble ledet av  oss 
her  vest på 8 år. 
I Hovedpatriark Roald Andreassens fravær, var det  1.HM Bjørn 
Erik Hansen som ledet troppene fra vest, noe han gjorde meget 
godt. 
Ved denne anledning  forsøkte vi den nye ordningen med nye 
telt, inn– og utmarsj for første gang utenfor Hammerfest . Det 
ble godt mottatt og  fungerte godt. 
Fredag 17. avviklet vi opphøyelse til DKP graden kl 1900 om 
kvelden.  Lørdag  kl 1400 var det  befordring til DGL graden, og 
kl 1900 om kvelden var det opptak i Patriarkgraden.To patriar-
ker fra vår leirforening  fikk sine grader.  Ivar Nielsen, Alta, ble 
opphøyet til DKP graden, mens Tore Johansen, også Alta, ble tatt opp i Patriark-
graden.  Gratulerer til begge to! 
Brodermåltidet ble ledet av fung. 1HM Einar Lie med stødig hånd.  Det var 35 pa-
triarker  til bords.  Bror Kjell Iversen var ansvarlig for et nydelig treretters måltid.  
Laks og rogn + til forrett, Finnebiff til hovedrett og Pannacotta til dessert ,supplert 
med ønsket drikke til maten. 
Stor Redaktør Kjell-Henrik Henrdichs deltok under hele leirslagningen—på samtli-

ge møter.  I tillegg 
holdt han et foredrag 
på lørdag formiddag. 
Hendrichs uttalte be-
undring for måten leir-
slagningene ble avvik-
let her i vårt store fyl-

ke.  Han hadde aldri opplevd at det ble avviklet tre møter i løpet av to dager—en 
maraton som han sa. Han fikk også høre at vi annet hvert år også arrangerer Dis-
trikt Storloge møte i tillegg—tildeling av Storlogekjede.  Det var veldig flott å få 
besøk fra Storlogen av en hyggelig bror!  Vi hadde også besøk av Distrikts Stor Sire 

Jon Holien, som også 
var med på møtene hele 
helgen.  På bildet til 
venstre sees Tore Jo-
hansen og Ivar Nielsen, 
Alta (helt til venstre) 
som begge fikk grade-

ringer. Videre har  vi på bildet Storrepr Jan Gulbrandsen, Kirkenes, DSS Jon Holien 
og vår fung. HP Bjørn Erik. 

Fung. HP Bjørn Erik Hansen 
foran sitt nye telt 
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FOREDRAG—KJELL-HENRIK HENDRICHS 
Tekst og foto: Fred Davidsen 
 

Han kom fredag, deltok på møte fredag kveld, holdt foredrag 
lørdag formiddag, deltok på møte lørdag kl. 1400, deltok på 
møte kl. 1900 ,deltok på brodermåltid lørdag kveld og dro hjem 

søndag formiddag—
sannsynligvis full av inn-
trykk  - etter en maraton-
helg. 
 Forhåpentligvis ender det 
opp med en artikkel i Odd 
Fellow bladet om Leir nr 
15 Finnmark spesielt og 
Kirkenes generelt. 
 
Lørdag formiddag kl 1130 var det mange søstre og 
brødre tilstede i Ordenshuset i Kirkenes for å høre  
foredraget om ”Leirens opprinnelse, egenart, ut-
viklingstrekk og verdier.” 

Sin vane tro hadde Hendrichs lytterne i sin hule hånd.  Han holdt et spennende foredrag 
om Leiren slik som bare han kan. Hendrichs har vært i utallige leirmøter, både i inn– og 
utland. Ingen steder har han sett slike  hyrdestaver som her hos oss i Finnmark.  -Jeg 
har aldri sett bedre hyrdestaver verken i Norge eller i andre land, uttalte han til under-

tegnede. ” (se  side  8). 

Tusen takk for en fin og interessant  stund; midt i blin-
ken for helgens tema. 

Stor Redaktør 
Kjell-Henrik Hendrichs 

 

Fung. HP Bjørn Erik Hansen takker Hendrichs for 
et spennende foredrag. 

Mange interesserte tilhører.  EksDSS Alf 
Jørgensen til venstre og ny DSS for 
Rebekka, Agnes Henriksen, til h. i lys 
jakke. 
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INNVIELSE AV TO NYE BRØDRE 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 6. mai ble nok en 
minnerik dag i loge 70 Kvit-
bjørns historie med innviel-
se av to nye brødre, Charly 
Agledahl og Sverre Gagama. 
Innvielsen ble ledet av OM 
Ketil Johnsen og hans kolle-
gium. Jann Amundsen, bror 
Charly’s fadder, hadde tatt 
turen fra Tromsø for å være 
tilstede.  
Brodermåltidet besto av 
fårefrikasse og dessert , 
gele og vaniljesaus.  Nydelig 
mat tryllet frem av 
”gourmetkokkene”  
Nils-Johan Lund og Torbjørn Nilsen;  servert til brødrene av  Jan Arve Reite og Leif Små-
bach.  
Det ble en hyggelig kveld, hvor fadder Jann Amundsen, overrakte bror Charly loge 70 
Kvitbjørns medalje, noe som er tradisjon i loge nr 19 Thule.  Bror Sverre Gagama ble 
overrakt logeslipset, som er loge 70 Kvitbjørns tradisjon ved innvielser.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charly Agledahl og hans fadder, 
Jann Amundsen fra loge nr. 19 
Thule—gamle studiekamerater 
for over 40 år tilbake. 

Fadder Kjetil Solvang og vår nye 
bror, Sverre Gagama 

Det var  over 30 brødre som 
møtte for å ønske våre nye 
brødre velkommen til logen. 
 
De to kokkene for kvelden, 
Torbjørn Nilsen og  Nils– Johan 
Lund. 

Bror Charly Agledahl  
takket for tilliten  og 
innvielsen på vegne 
av  de to nye brødre. 

F.v.:  Sverre Gagama, OM Ketil Johnsen, Charly Agledahl. 
Kvitbjørnposten gratulerer! 
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LAKSEAFTEN 
Tradisjonen tro, ble det også i år avviklet Lakseaften på  
det siste møtet i vårterminen, onsdag  20.mai. 
Etter et flott møte i logesalen som ble avsluttet med etisk  
post om smilets  betydning, ble brødrene bedt til bords. 
 
Godt over 30 brødre hadde møtt opp, i tillegg til en gjest  
fra Stavanger, Sveinung Førland - arbeider for ENI. 
Rudi Pedersen sto for kokkeleringen sammen med Olaf Lingås. 
De serverte avkokt laks med Sandefjordsmør, agurksalat og rømme—nydelig mat. 
 
Til dessert var det ”himmelsk lapskaus” - fruktsalat for de som ikke vet det. 
 
Overmester avsluttet kvelden med å ønske brødrene en god sommer og vel møtt til 
høsten. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. MAI  2015 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

Som vanlig var det også i  2015 kafè I Ordenshuset 
på fra kl 1100 på dagen. 
Det ble  solgt kaffe, brus, kaker, rundstykker mv. , 
noe som så ut til å falle i smak hos de mange 
søstre, brødre og gjester  som  besøkte Ordenshu-
set, -både før og etter togavviklingen. 
Temperaturen ute  var ikke den aller beste, så det 
var godt å komme inn å få varm kaffe. 
UM’ene i begge logene sto sto ansvarlige for  avvik-
lingen.  Den  gikk tilsynelatende smertefritt.   For-
håpentligvis ble det noen ekstra kroner i kassa 
også. 

”17. mai-komiteen” f.v.: UM Odd Sigurd 
Løkke,, str. Hege Arvidsdottir, Storrepr. Sølvi 

Løkke, UM Sofrid Mortensen og Storrepr. 
Edvard Rognlid.  I tillegg br. Per Valved. 
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Kvitbjørnposten  
tar gjerne imot 

noen ord fra 
deg— du har 

kanskje noe på 
hjertet 

HYRDESTAVER 
Tekst og foto:  Fred Davidsen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Iflg. Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendrichs er  denne typen stav 
en av de mest tidsriktige rekvisitter han har sett i leirsammen-
heng.  Alle leirene her i landet burde ha  slike hyrdestaver!! 
…... 10 stykker. 
 

I tiden etter at Leir nr 15 Finnmark ble instituert (1983), om-
kring 1985, var det noen hoder i Kirkenes som slo seg sammen 
og iverksatte arbeid med å lage hyrdestaver. 
Andreas Bakke, en av pionerene i loge 55 Varanger, 
”produserte” stavene ved sin hytte i Pasvikdalen, ved Ørne-
vann. Bakke og Fredrik Wikstrand var blant de brødrene som 
foretok dette arbeidet.  Begge de to navngitte er døde. 
Imidlertid var det en annen bror, Alf Jørgensen,  som fortsatt 
lever i beste velgående og som også var med på dette arbeidet, 
- som helt ung bror. 
Alf Jørgensen (Eks DSS) opplyste at stavene ble laget av både 
rogn, bjørk og vier (selje), hvor sistnevnte antagelig var det 
beste emnet.   50 –60 cm av emnene ble kokt i ca 1 time, før de 
ble bøyd til, lagt i spenn og tørket. 
 
 

NYTT KOLLEGIUM 2015—2017 
OM  Odd Sigurd Løkke 
UM  Rune Angel Olsen 
Sekr.  Kjetil Solvang 
Skattm. Jan Rudi Gunstrøm Pedersen 
CM  John—Eirik Nilsen 

F.v: Skattmester Jan Rudi Gunstrøm Pedersen, Undermester Rune Angel Olsen, Over-
mester Odd Sigurd Løkke. 
Foran: Sekretær Kjetil Solvang. 
Ceremonimester John-Eirik Nilsen var ikke tilstede da bildet ble tatt. 

LEIR NR. 15 

Trygve Røtvold, loge nr 55 
Varanger, Kirkenes, er valgt til 
ny Hovedpaatriark i Leir nr 15 

Finnmark. 


