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      40 ÅRS VETERAN                  INNVIELSE         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    FORFREMMELSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Søstre og brødre ønskes en 

God Jul! 

Ivar F. Johansen ble tildelt 
40 års veteranjuvel 

 

Sveinung Førland fra loge 
nr 5 Vesterlen, ble forfrem-

met hos oss. 

INNHOLD: 
OM’s HJØRNE—NOK EN FORFREMMELSE—
HAMMERFEST OG ALTA 
LEIRFORENING—MINNELOGE—KALIX—
JULETREFEST 

 

Våre nye brødre.  
Øyvind Naustvik og Jon Helge Løkke  
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 OVERMESTERENS HJØRNE 
 
 Kjære brødre. 
Det har  vært en hektisk, men dog så lærerik høsttermin. Vi 
har hatt gradspasseringer, 40 års veteranjuvel og avsluttet 
med innvielse av 2 nye brødre. 
 
Nå er det jul igjen, og da bør vi spesielt tenke på de som 
sitter alene, eller kanskje ikke har det så bra.  Her kan vi vise 
litt medmenneskelighet, kanskje gi en blomst, gjøre et besøk, 
en samtale, en telefon.  Små ting som kan bety så mye. 
Tradisjonen tro, har vi juletrefest den 28. desember.  Da er 
det sang og musikk, julenisse og gange rundt juletreet.  En 
fin stund for både store og små. 
Et nytt år står for tur, og da vil det bli  festloge for brødre og 
søstre med partner—den 30. januar. 

 
Tilslutt vil jeg ønske alle brødre med sine nærmeste  en riktig god jul og et godt 
nytt år. 

med hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Odd Sigurd Løkke 
Overmester 

OM 
Odd-Sigurd Løkke 

 
 Bjørn Olav Johansen 

 

døde lørdag  7. november  i  Trondheim  etter lang tids syke-
leie. Bror Bjørn Olav var medlem av vår loge i ca 28 år før han  
i 2009 søkte overgang til loge nr 3 Eystein, Trondheim.   
Han var en stor ressursperson  i logen vår. 
Han vil spesielt bli husket for sin lune fremferd og  kokekuns-
ter og at han i 25 år sto ansvarlig for den tradisjonelle torske-
aften.  Vi føler med hans nærmeste i sorgen. 
  

Vi  lyser fred over hans  minne. 
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FORFREMMELSE TIL DEN EDLE KJÆRLIGETS GRAD 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 21. oktober  ble en spesiell og høyti-
delig kveld i loge nr.70 Kvitbjørns historie. I 
hovedsak omhandlet kveldens møte for-
fremmelse til  DEKG. Møtet ble meget flott 
og høytidelig gjennomført for tre brødre. 
 Det spesielle var at en av brødrene var fra 
loge nr. 5 Vesterlen i Stavanger.  Bror Svein-
ung Førland arbeider hos ENI, og har deltatt 
på flere møter i vår loge. Han ønsket å få 
forfremmelse til denne graden i loge nr 70 
Kvitbjørn, dersom det lot seg gjøre.  Og det 
gjorde det jo.  Etter kontakt med hans loge, 

så ordnet alt det praktiske seg. 
I all beskjedenhet tør jeg si at bror Sveinung og ikke å forglemme de to andre 

brødrene, Jan Arve Reite og Børge 
Østvik fikk ta del i  en usedvanlig 
flott opplevelse.  Takk til alle aktø-
rene for en utmerket gjennomfø-
ring. 
Kjøkkensjefen Bjørnar  Hansen og 
hans medhjelpere serverte  en 
nydelig ertesuppe til brødrene.  
Den smakte fortreffelig. 
OM Odd Sigurd Løkke holdt en 
flott tale til brødrene.  Han av-
sluttet med  diktet ”Kjærlighet”, 
skrevet av vår avdøde husdikter 
Dagfinn Paulsen. Bror Sveinung 
Førland takket for graden på veg-

ne av alle tre brødre. Han hadde fått en utmerket mottakelse i loge Kvitbjørn 
og følte seg veldig velkommen i logen. Han, sammen med de andre hadde 
hatt en flott opplevelse i logesalen.   
Det var 27 brødre tilstede på nok en flott logekveld i Odd Fellow Ordenens 
tegn. 
PS. Bror Sveinung kunne godt tenke seg å delta på kjøkkentjeneste selv om 
han betraktes som gjest i vår loge.  
          Forts. 

Bror  Sveinung Førland og OM Odd 
Sigurd Løkke 

Foran f.v.: Jan Arve Reite, Sveinung Førland 
og Børge Østvik 
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Forts. 
Brødrene koste seg under brodermåltidet, mens noen forsøkte å løse verdenspro-
blemer før man gikk til bords, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 
MINNELOGE 
 
ble avviklet i Ordenshuset onsdag 4. november, som tradisjonen 
er. 
35 brødre ble vitne til en høytidelig og flott minnestund over  våre   
avdøde brødre.  
 
Dette logemøtet blir alltid avviklet den første onsdagen i novem-
ber måned med et tankevekkende og fint innhold. . 
 
 

F.v.:Thias, Boysen, Bjørn Erik og Odd Hyggelig samtale ved bordet. Vår bror 
helt til høyre, Edvard,  burde søke 
Teaterskolen. 

Edvin Vevik,  Bjørn Erik Hansen og 
OM Odd Sigurd Løkke. 

God stemning.  Foran t.v,: Storm 
Kurthi og Svein Sigvartsen 
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FORFREMMELSE TIL DET GODE VENNSKAPS GRAD 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

 
Onsdag 18. november ble nok et hyg-
gelig og høytidelig møte avviklet i 
vårt ordenshus. 
 
Bror Sverre Gagama ble forfremmet 
til Det Gode Vennskaps grad. 
Overmester Odd Sigurd Løkke ledet 
seremonien med en stødig hånd.  Vel 
blåst bror Overmester!! 
 
OM klarer  aldri å gjennomføre et 
møte alene. 
Han hadde spesielt god bistand av 
brødre  Edvard Rognlid, Svein Sigvart-
sen, Ben Løvlien og Kjetil Solvang.  
Alle disse gjorde en flott jobb! 

På ettermøte serverte kjøkkenkomiteen v/Hans M. Ellingsen og Rolf Mathisen 
rømmegrøt og spekemat; en noe uvant servering for de aller fleste av oss. 
 
Vi  så imidlertid ikke annet enn at grøten 
gikk ned som ”varmt hvetebrød”! 
Det så virkelig ut til å falle i smak for de 
fleste. Flott initiativ. 
 
Nå er det også mulig å betale for seg med 
kort på møtene. Det har i mange tilfeller 
vært et savn, men nå er det ordnet takket 
være noen av våre yngste brødre i kolle-
giet. 
 

 

 
Til venstre er det bror Nils-Johan Lund 
som tester systemet under streng be-
voktning av Skattmester Jan Rudi Pe-
dersen og Sekretær Kjetil Solvang. 

 
 
 

Bror Sverre Gagama og OM Odd Sigurd 
Løkke 

 

Edvard Rognlid og Kjetil  Solvang funde-
rer over den nye betalingsterminalen. 
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HAMMERFEST OG ALTA LEIRFORENING 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

avviklet møte i Ordenshuset i Hammerfest, torsdag 19. november.  Det var et ordi-
nært arbeidsmøte, hvor  Høvedsmann (HM) Bjørn Erik Hansen tok for seg utviklings-
programmet for Patriarkgraden. 
 
Dette er ganske nytt og man har vel vært litt  i tvil om hvordan  Leir 
nr. 15 Finnmark har tenkt å iverksette dette. HM har imidlertid fun-
net ut at vår leirforening tar tak i dette selv, da det ville bli uover-
kommelig for Leiren i vårt store fylke. 
 
Patriark Svein Torbjørn Nilsen (til høyre) fra Alta ble innsatt i embe-
det som Nest Høvedsmann i Leirforeningen av fung. DSS Bjørn Erik 

Hansen.. 
Eks DDSS Roald Andreassen ( til venstre) fikk en 
blomst og sin egen hyrdestav fra HM Bjørn Erik 
Hansen som takk fra leirforeningen for det arbei-
det han har gjort for Leiren opp gjennom årene. 
Som eneste gjenlevende chartermedlem i Leir 15  
Finnmark, er han  den 6.12.2018 kvalifisert til å 
motta 60 års veteranjuvel for  sitt medlemsskap i 
Ordenen!!!!! 
 
Sekr. Fred Davidsen avholdt etisk post for kvel-
den. Forhåpentligvis var det en nyttig påminnelse 
i forbindelse med Ordenen. 

”Boysen” sto for kokkeleringen, og serverte en 
deilig suppe av typen kjøtt. Den smakte  
fortreffelig.   
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F.v.:  Nils-Johan Lund, Odd 
Sigurd Løkke og Bjørnar 
Hansen. 
 

    
  T.v.:  Leirforeningens kapellan, Per Ulrik Lundin. 
 
 
 

 
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

 

BESØK I KALIX 
 
Helgen torsdag 3. –lørdag 5. desember var 7 brødre fra Hammerfest på besøk i vår 
vennskapsloge  142 Chalis i Kalix, Sverige.  De deltok  på et møte hvor Logen  skulle 
tildele en 50 års veteranjuvel (jubelveteran) og 3 stk. 25 års veteranjuveler. 
 
Våre brødre hadde etter sigende en fin tur og et flott opphold.  Da de ankom torsdag  
ettermiddag var de invitert til middag +++ i logen.  
Fredag kveld var det logemøte med 55 brødre tilstede. Det var besøk også fra svens-
ke omkringliggende loger. 
 
Tildelingen av juvelene ble ledet av Distrikts Stor Sire. 
 
Lørdag formiddag startet hjemturen etter nok et vellykket besøk i Kalix. 
 
Følgende brødre deltok på turen: Bjørn Erik Hansen, Nils-Johan Lund, Bjørnar Han-
sen, Hans Kr. Østvik, Marvin Juliussen, Arne Moe og Dagfinn Nicolaysen.   
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40 ÅRS VETERANJUVEL 
Tekst og foto:  Fred Davidsen 

Onsdag2. desember ble en stor dag  for vår loge, 
og ikke minst for vår nye 40 års veteran, Ivar F. ; 
som han selv sa: 
- Jeg har lenge sett frem til denne dagen.   
Tilsynelatende hadde han  en  aldeles flott kveld. 
 

Bror Ivar kom til 
logen i strålende 
humør sammen 
med sin alltid 
tilstedeværende 
oppasser, Bror  
Svein Sigvartsen.  
(t.v. på bildet) 
 
 

Tildelingen i logesalen ble ledet av  DSS Jon 
Holien, sammen med Storrepr. Edvin Vevik, Eks 
stor Skm. Bjørn Erik Hansen, fung. Kapellan Rolf 
Bjørnar Nilsen og Eks DSS Fred Davidsen. 
Det var en flott og høytidelig stund som ble avsluttet med ”solefallsang” av Ed-
vin Vevik og Fred Davidsen. 
 
UM Rune A. Olsen  ønsket velkommen til bords. 
Eks Skm. Ole Bornø var kveldens kokk, serverte stekt laks med nødvendig tilbe-
hørsom smakte nydelig. Til dessert var det fruktkompott med krem. 

 
Bror Ivar fikk mange godord fra OM 
Odd Sigurd Løkke og Storrepresen-
tant Edvin Vevik.  De fremhevet 
hans stabile og gode oppmøte til 
møtene, hans pliktoppfyllelse, og 
ikke minst hans gode humør. 
Bror Ivar var en mann man alltid 
kunne stole på!! 
 

Bror Ivar holdt selv en tale (over) hvor han takket for tildelingen av 40 års vete-
ranjuvel og fortalte noen historier fra sitt logeliv. Sprekt av 88 åringen. 
 

Ivar F. Johansen 



9 

DSS Jon Holien hilste fra Storlogen og be-
merket  at etter hans kjennskap, har virke-
lig bror Ivar gjort seg vel fortjent  til vete-
ranjuvelen.  
Han ble spesielt fremhevet i forbindelse 
med byggingen av logehuset, hvor han 
alltid var tilstede.   
 
Når de øvrige gikk hjem, førte han huslog-
gen med sirlig hånd. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som man ser av bildene, var det mange brødre som hadde funnet veien til logen for å 
hedre jubilanten. 
 
Kvitbjørnposten gratulerer!!! 
  

Bror Ivar og DSS Jon Holien 
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INNVIELSE AV TO NYE BRØDRE 
Tekst og foto: Fred Davidsen 
 

 
Onsdag 16. desember ble nok en minnerik og høytidelig dag for loge nr 70 Kvitbjørn, og 
ikke minst for våre to nye brødre, Øivind Naustvik og John Helge Løkke, som ble innviet i 
Ordenen den dagen. 

 
Vi ble alle vitne til en fantastisk fin  seremoni; en fryd for alle tilstedeværende.  Det er 
virkelig flott å oppleve at alle de deltagende embedsmenn med Overmester i spissen 
hadde  satt seg grundig inn i stoffet. Vel blåst bror Overmester!! 
 
I tillegg fikk vi oppleve et vakkert julespill som satte brødrene i skikkelig julestemning.  

 
Brødrene  Rolf Bjørnar Nilsen,og Nils-Johan Lund var  ansvarlig for  kveldens brodermål-
tid.  De serverte velsmakende pinnekjøtt med tilbehør og sjokoladepudding med krem til  
dessert. 
 
Det var taler av begge de to nye brødrene og deres faddere, bror Arne Løkke (John Helge 
Løkke) og bror Dagfinn Nicolaysen (Øivind Naustvik). 

 

 

Øyvind Naustvik (t,v.) og Jon Helge Løkke (t.h.) sammen med OM Odd Sigurd Løkke 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Også i dette tilfellet  gav de nye brødrene uttrykk for at opplevelsen  de  
hadde vært igjennom ved innvielsen var  fin, og kanskje ikke slik som de  
hadde forestilt seg den. 
Bror Øivind var glad for at han var  innviet i Ordenen.  Han hadde noe logeerfaring fra tidligere, 
men dette var noe helt annet. 
Han sa også at etter hvert som han ble bedre kjent, ville han nok by mer på seg selv. 
 
Da han skulle begynne å bære ut tallerkener under brodermåltidet fikk han beskjed om å sitte i 
ro. Han etterkom visstnok  den ”ordren”;  han regnet med at det kanskje var lenge til han neste 
gang fikk sitte ved ”hovedbordet”. 
 
Bror John Helge arbeider som havnekaptein i Hammerfest og er barnebarn  til bror Arne Løkke. 
Bror Øivind  er fra Haugesund og har bodd i Hammerfest siden 2006. Han arbeider som kon-
traktsleder i ENI. 
 
Vi ønsker våre nye brødre hjertelig velkommen inn i vår loge! 
 
Det var et flott og stilfullt møte—en verdig og finavslutning  av året 2015. 
 
 

 

Det var et stilig dekket bord i julefarger som møtte brødrene ved broder-
måltidet. 
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      JULETREFEST 
  

 
Loge 79 Meridian og loge 70 Kvitbjørn   

arrangerer den tradisjonelle  
Juletrefesten 

 
 

MANDAG 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 

 


