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 OVERMESTERENS HJØRNE 
 
 Kjære brødre. 
 
Først av alt vil jeg rette en takk til dere, kjære brødre, 
som viste meg og resten av kollegiet stor tillit ved å velge 
oss til disse viktige embedene. 
 
Jeg må innrømme at jeg går til oppgaven med stor yd-
mykhet., og vil absolutt gjøre mitt ytterste for  at vi alle 
skal få gode opplevelser gjennom våre møter. 
Jeg har ikke de store ambisjonene  om  å reformere lo-
gen vår, langt der i fra. 
Mitt ønske er at  vi sammen skal klare  å gjennomføre 
fine, høytidelige og hyggelige møter med innvielser , for-
fremmelser og gode etiske poster med aktuelle tema. 

Gjennom dette håper jeg at vi kan sette fokus på hva Odd Fellow  Ordenen står  
for. 
Derfor anmoder jeg embedsmennene om å sette seg godt inne i sine ansvars-
områder, samt at brødrene for øvrig også deltar aktivt.  Alle har noe å bidra 
med! 
Jeg ser positivt på ekspansjonen, og håper at vi vil ha tre nye brødre klar til inn-
vielse  på terminens siste møte—i desember. 
 

Jeg er gjort oppmerksom på at dette kollegiet har en gjennomsnittsalder på 
50,7 år!  Det blir sagt at dette er den laveste gjennomsnittsalderen på  mange 
år—kanskje den laveste noensinne? 
I tillegg er alle i fullt arbeide. 
Det kan medføre at kollegiet ved enkelte anledninger vil spørre om bistand til 
forskjellig. Jeg tror for øvrig at det vil gå problemfritt, da det finnes mange god 
hjelpere i logen. 
 

Så vel møtt, kjære brødre.  Jeg ser med spenning fremover og ønsker dere alle 
hjertelig  velkommen til våre møter  -  

med hilsen i  

 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Odd Sigurd Løkke 
Overmester 

 
Odd-Sigurd Løkke 
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GJENOPPTAGELSE AV BROR LEIF ARNE HANSEN 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag  2. september 2015 ble en 
fin og minnerik kveld i Loge 70 Kvit-
bjørns historie. Etter å ha vært ute av 
logen  i ca 10 år, så ble bror Leif Arne 
Asphaug Hansen (58) gjenopptatt i 
logen av OM Ketil Johnsen.. 
 
Han forlot logen i 2005 pga mye rei-
sefravær i arbeidssituasjonen.  

Som han sa selv:  
- intensjonen har hele tiden vært å bli 

med igjen når tiden var moden. Det er den nå. 
Bror Leif Arne satte stor pris på den fine og varme mottagelsen han fikk; 
for ikke å snakke om tiden før gjenopptagelsen når han traff brødre på 
gaten.  Uten unntak uttrykte alle han møtte om  at de var glade for å få 
ham inn igjen, og ønsket ham varmt  velkommen. 
 
Han uttrykte at alt dette gjorde at han gledet seg veldig til denne kvel-
den. 
 
Vi er veldig glade for at vi på ny 
kan kalle ham ”vår bror”!!  
 
Kvitbjørnposten  ønsker deg 
hjertelig velkommen tilbake i 
brødreflokken.!!! 
 
 
 
 

************************* 

 

F.v.: Jan Altmann, Arne B. Moe, Jan Egil Aune 
og Rune Angel  Olsen 

Leif Arne Asphaug Hansen 
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 FORFREMMELSE TIL DEN HØYE SANNHETS GRAD 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 2. september ble bror  
Hans Mathias Ellingsen (Thias) 
(68) forfremmet til Den Høye  
Sannhets grad. 
 

Seremonien ble ledet av OM  
Ketil Johnsen som sammen med 
sitt kollegium  gjennomførte en  
fin og  høytidelig forfremmelse. 
 
Ved brodermåltidet takket bror  
 Thias for tildelingen av graden.  
Han syntes det hadde vært en fin og høytidelig stund i logesalen. 
 
Hans Kr. Østvik ”Boysen”, for øvrig fadder til Thias, sto for 
kokkeleringen denne gang.  Han serverte nydelig  lammefrikasse og 
karamellpudding til dessert. 
Alt i alt en fin avslutning på en fin kveld, hvor vi hedret to brødre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**************************** 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OM Ketil Johnsen og Hans M Ellingsen, eller 
”Thias” som vi helst kaller ham. 

Gjenopptatt bror Leif Arne A. Hansen og bror Per Valved er klar for brodermål-
tidet.  Sistnevnte er  forresten i lesende stund blitt pensjonist fra politiet. 
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INNSTALLASJON AV NYTT KOLLEGIUM 
Tekst og foto:  Fred Davidsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ons-
dag 16. september ble en ny høytidelig dag i loge nr. 70 Kvitbjørns histo-
rie. 
Logen hadde besøk av Distrikts Stor Sire Jon Holien som sammen med 
fungerende Storembedsmenn foresto installasjon av det nye kollegiet for 
2015-2017.  
Som Storembedsmenn fungerte Storrepr. Edvin Vevik, Eks DSS Fred  
Davidsen, EksOM’ene Jan Altmann, Nils-Johan Lund og Bjørnar Hansen. 
Dette var DSS Holiens første besøk i vår loge.  Det var et meget hyggelig 
bekjentskap og han ønskes velkommen tilbake når som helst! 
 
Kvitbjørnposten gratulerer OM Odd Sigurd Løkke og hans embedsmenn 
med deres nye embeder og ønsker lykke til i arbeidet for vår loge og  
Ordenen. Kollegiets gjennomsnittsalder er 50,7 år—det yngste kollegium 
på mange år!!?? 
          Forts. 

Foran f.v.: Storrepr. Edvin Vevik, DSS Jon Holien, OM Odd Sigurd Løkke, 
EksOM Ketil Johnsen. 
Bak f.v.:Sekr. Kjetil Solvang, UM Rune A. Olsen, Skm. Jan Rudi G. Peder-
sen, CM John-Eirik Nilsen 
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Installasjon forts. 
 

Ved brodermåltidet 
serverte Chef Bjørnar 
Hansen finnebiff med 
tilbehør—smakte for-
treffelig.  Måltidet ble 
avsluttet med kara-
mellpudding til des-
sert. 
Det var fine taler av 
DSS, vår nye OM og 
EksOM. 
Sangen ”De nære 
ting” med tekst av 
Arne Paasche Aasen, 
fikk en ny dimensjon i 
DSS Jon Holiens frem-
førelse av teksten; - vakkert!! 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 

******************************  

DSS Jon Holien hadde gjennomgang av protokoller ved 
overgang til et nytt kollegium. Det er fast rutine. 

 
DSS Jon Holien og OM Odd  Sigurd Løkke  i hyg-

gelig samtale ved brodermåltidet. 
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FORFREMMELSE TIL DEN HØYE SANNHETS GRAD 
Tekst/foto: Fred Davidsen 

Onsdag  6.oktober 
ble det på ny avviklet 
forfremmelse til Den 
Høye Sannhets grad 
av bror Arne Reidar 
Moe. 
 
Dette var  OM Odd 
Sigurd Løkkes første 
ordinære møte etter 
installasjonen—noe 
man kanskje ikke 
skulle tro. 
Han og hans embeds-
menn gjennomførte 
en flott forfremmelse.  

Det lover godt for de kommende møter. 
Vel blåst, bror Overmester!! 
OM holdt en fin tale til vår nye 3.grads bror.  Det samme gjorde hans far 
og fadder, Arne Bent-
sen Moe. 
Tilslutt takket bror Arne 
for den flotte og høyti-
delige  stunden han 
hadde opplevet i loges-
alen. 
    
   Forts. 

OM Odd Sigurd Løkke og Arne R. Moe 

Om Odd Sigurd Løkke taler til en meget 
oppmerksom Arne Reidar Moe. 
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  Skm. Jan Rudi G. Pedersen (sjefskokk) og EksOM    Ed-
vard Rognlid (kokkeassistent)  sto for  matlagingen til 
brodermåltidet; ”kål-i-får” som EksOM’en uttrykte det.  
Det smakte aldeles fortreffelig med hjembakt eplekake 
og is til dessert. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Edvard Rognlid (t.h.) er en 
”racer” når det gjelder kjøkken-
tjenesten.  Der går det unna; 
man bør helst ikke komme i 
veien! 
 

Jan Rudi Pedersen 

Det var fin stemning ved brodermåltidet—det var tydelig at maten falt 
i smak. 

********************** 
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KURS FOR NYE EMBEDSMENN 
Tekst: Bjørn Erik Hansen/ Fred Davidsen 

Det var forventningsfulle brødre som 
startet til Vadsø  fredag  2. oktober 
om kvelden. D et skulle avvikles kurs 
for de nyvalgte embedsmenn i helgen 
3. og 4. oktober. 
 
Odd Sigurd Løkke (t.v.) var sjåfør på 
turen til Vadsø, i tillegg var han delta-
ker på opplæringen for våre nye 
Overmestre.  
Vår loge var representert med Ketil 
Johnsen—Eks. Overmester, Odd Si-
gurd Løkke—Overmester, Rune Angel 

Olsen—Undermester, Jan Rudi G. Pedersen—Skattmester, Ben Løvlien—
Inspektør.  
Lørdag var det opplæring for de enkelte embeder. Som en del av opplæ-
ringen fikk Undermestrene  i oppgave å legge tilrette brodermåltidet på 
lørdagskvelden.  
Vår Undermester Rune Angel Olsen ledet taffelet på en stødig og fin må-
te.  
 
Distrikts Storsire Jon Holien hadde lagt opp møtedagene og hadde god 
kontroll på avviklingen.   
Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen var instruktør fra vår loge—for skatt-
mestrene og sekretærene. 
På hjemturen hadde vi et lite stopp ved Adamselv; fossen var ikke det 
den engang var, men det så ut til at det var en fornøyd gjeng som syntes 
kurset hadde vært lærerikt, samt at kontakten med andre brødre hadde 
vært av stor betydning..   
Vi ankom Hammerfest i fin stil med vår sjåfør Odd Sigurd kl 1915 søndag 
kveld.  
  

********************* 

wlmailhtml:%7b134AB2DE-0020-4481-949D-C8887CB40092%7dmid://00000009/
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NY RØMNINGSVEI I OF-HUSET 
Tekst og foto:  Fred Davidsen 

I løpet av somme-
ren er det  satt inn 
en dør på reposet i 
trappoppgangen til 
logesalen. 
 
Det har lenge vært 
planlagt pga. sik-
kerheten,  spesielt 
ved en eventuell 
brann i Odd Fellow 
huset. 
Utgangen vender 
mot Panorama, og 
har bare ”et trap-
petrinn” ned til ga-
ten på utsiden. 
 

Døren kan ikke åp-
nes fra utsiden.  
Arbeidet er hoved-
sakelig utført av 

disse to avbildede brød-
rene, Svein Sigvartsen 
og Bjørnar Hansen.  All 
honnør til dem for initia-
tivet og arbeidet! 
Dette arbeidet har stått 
på agendaen i lengre 
tid. Lederen i husstyret 
er glad for at dette nå er 
på plass. 

       forts 
 
      

F.v.: Brødrene Sigvartsen og Hansen 
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*********************************** 

 

 
 
INFORMASJONSMØTE 
Tekst: Fred Davidsen 

Torsdag 8. oktober ble det avviklet informasjonsmøte i vår loge. 
Møtet ble avviklet etter Storlogens mal for slike møter. En del ble avvik-
let i logesalen, og den andre delen i klubbrommet med to gjester tilste-
de. 
 
OM Odd Sigurd Løkke åpnet møtet og orienterte litt om logen.  Han 
overlot deretter ordet til Eks DSS Fred Davidsen som orienterte om Orde-
nen. 
Det ble en stemningsfull, høytidelig og fin opplevelse i logesalen med 
musikk og tekstlesning. Våre to gjester så ut til å finne seg godt til rette. 
 
Etterpå var det kaffe og kake i klubbrommet med anledning til spørsmål.  
De to gjestene presenterte seg; jeg har tro på at vi får se dem igjen. 

 
 
Når vi forhåpentligvis ganske snart får laget en port på flaggbal-
kongen for å lette tilgangen til brannstigen, så burde sikkerheten 
under logemøtene være meget godt ivaretatt. 
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INSTALLASJON AV HAMMERFEST OG ALTA  
LEIRFORENING 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Torsdag 15. oktober ble det foretatt Embedsmannsinstal-
lasjon  i Hammerfest og Alta leirforening  - i logehuset i 
Alta. DSS Jon Holien ledet seremonien sammen med  føl-
gende  fung. Storembedsmenn fra Alta:  

 Eks DDSS Roald Andreas-
sen, EksOM Reidar Olsen, 
EksOM Hasse Fagerhaug, 
Eks OM Konrad Thomassen 
og EksOM Knut Erik Mau-
seth. 
 

Det ble en flott kveld i god 
Odd Fellow ånd.  Etter at 
de nye valgte og  utnevnte 
embedsmenn var innsatt i 
sine respektive embeder, ble vi invi-

tert til bords . Brodermåltidet ble ledet av fore-
ningens nye sekr., Fred Davidsen. 
Vi ble servert en Kjøttgryte  med  potetmos—et 
fantastisk godt måltid tillaget av  patriark Henry 
Hansen. Etter at patriarkene hadde fortært ma-
ten, var det taler av DSS Jon Holien og  Høveds-
mann Bjørn Erik Hansen. 
Førstnevnte avsluttet talen med å deklamere 
Gluntans sang ”La oss leve for hverandre” - flott 
tekst når man hører det på den måten. 
 
Etter en kopp kaffe + satte vi oss i bilen og kjør-
te til Hammerfest, Nils-Johan Lund, Leif Små-
bach, Bjørn Erik Hansen, Marvin Juliussen, Bjør-
nar  Hansen, Kjell Valle, Svein Sigvartsen, Hans 

Kr. Østvik og Fred Davidsen. 
 
 

KVITBJØRN- 
posten 

 
Redaktør m.m. 
 Fred Davidsen 

950 34442 
fredd@fikas.no 

 
 

Kvitbjørnposten  
tar gjerne imot 

noen ord fra 
deg— du har 

sikkert noe på 
hjertet 

 

DSS Jon Holien, EksOM Knut Erik 
Mauseth og vår nye Høvedsmann, 

En god venn av oss fra 
Hfest, - Patriark Borg-
mund Bang—alltid hyg-
gelig tilstede 


