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Julenissen var populær. 

Store snømengder!!!! 

Forfremmelse 

Bror Terje Førland  
var et hyggelig  
bekjentskap!  

Velkommen tilbake!! 

Øvrig innhold: 
OM’S HJØRNE, FESTLOGE, LEIRFORENINGSMØTE, 
VETERANJUVEL, INFOMØTE, TORSKEAFTEN. 

God påske! 
Du kan også lese Kvitbjørnposten på Internett under Oddfellow.no-Loger/leire- 
Loge nr 70 Kvitbjørn-Kvitbjørnposten. 



2 

 

 

     

 OVERMESTERENS HJØRNE 
 Kjære brødre. 
Vi er allerede langt inne i det nye året, og sola begynner å 
varme i bakkene. Januar ble avsluttet med Festloge, godt 
besøk og god stemning. 
I februar har vi hatt gradspaseringen til DHSG for hele 5 
brødre, en høytidsstund både for de fem og loge Kvitbjørn. 
Vi har hatt Venneaften for interesserte; forhåpentligvis fører 
det til nye medlemmer. 
Det første møtet i mars blir viet til mølja.  Skrei, lever og rogn 
står på menyen, såfremt været tillater det. Fisken er allerede 
bestilt fra Kvalsvik i Akkarfjord. 
 
Utover våren blir det gradspassering til Den Edle Kjærlighets 
grad, 25 års veteranjuvel og innvielse.  På det siste møtet i 
mai er det tildeling av 40 års veteranjuvel. 

Som dere ser står det mye på programmet, så jeg håper på godt frammøte fra 
brødrene.  Det styrker arbeidet og skaper god stemning.  Kanskje er det noen 
som tar en runde med gitaren på ettermøtene?  Vel møtt!! 
Selv om det kanskje er litt tidlig, så ønsker jeg alle brødre med familier en riktig 
god påske!  
 

med hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Odd Sigurd Løkke 
Overmester 

OM 
Odd Sigurd Løkke 

 

 Ivar Hermann Pedersen 
 

døde  tirsdag 29. desember på sin bopel i Kirkeparken Omsorgsent-
er, 87 år gammel.   Det er med sorg vi  mottok budskapet  om en 
bror som I en  årrekke har vært veiviser for mange av oss yngre 
brødre i logen. Ivar  var  en trofast logebror og  huskes kanskje best 
med trekkspillet på fanget; og ikke minst hans gode innsikt og kunn-
skap om  Ordenen. Han vil bli savnet.  
           

 Vi  lyser  fred over bror  Ivars minne. 
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JULETREFEST 4. JULEDAG 
 
Tekst: Edvin Vevik  -  foto: Fred Davidsen 

Mandag 28. desember- 4. juledag, ble den tradisjonelle 
juletrefesten avviklet i Odd Fellow huset i Hammerfest. 
Arrangementet ble avviklet som samarbeidsprosjekt for 
Loge nr. 70 Kvitbjørn og Loge nr. 79 Meridian. 
Komiteen besto av fra loge Kvitbjørn: Rune Angel Olsen 
og Rolf Bjørnar Nilsen, 
Fra Rebekka: Ingjerd Løvlimo og Britt Nilsen. Gode hjelpe-
re var: Hege, Bjørg, Nils Oluf, Julenissen og musikk / sang 
Marit og Edvin. 
Antallet som var på juletrefesten anslås til mellom 40 og 
50 barn og voksne.  Vi har jo et stort lokale som lett ville 
kunne motta minst et dobbelt så høyt antall.  
Det er mulig at det er større behov for påminninger om juletrefesten.  
Bare i løpet av tiden fram til nyttårshelgen, er det flere som har sagt at de hadde  
"glemt" juletrefesten. Det er jo litt synd, og vi ber alle Petter Smart`er om idèer på hvor-
dan vi skal få "husken" på plass. Det er jo en travel tid for alle, - men gode ideer om 
hvordan vi skal få tilbake barn og voksnes deltakelse mottas med takk. 
Kan logene ha dette som tema i en idèdugnad på et ettermøte? 
 

Ballongene som slippes ned og lager en høylydt smellende avslutning på juletrefesten 

De største og de minste fant seg 
godt til rette på julenissens fang. 
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Skal vi alle love hverandre å prioritere husken om barnejuletrefesten. 
Ungene koste seg glugg med fangsitting hos julenissen,- med fotografering.  
 
Det registreres også at det etter hvert er en del mammaer som følger samme mønster. 
Kanskje har de beholdt troen på Julenissen som velgjører. 
Vi må få takke vår gode br. Julenissen, som hvert år stiller opp i sin travle  
juletid, og bidrar med pakker til barna. Vi må heller ikke glemme Marit Bornø som stiller 

opp hvert år  for G.. vet hvil-
ken gang og spiller for oss.  
Tusen takk, Marit. 
 
Det synes også å ha blitt en 
trend  at foreldre / voksne lar 
seg avfotografere med sin 
barn / barnebarn.  
Dette er jo kjempekoselig og 
skaper minner for livet.  
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UTSKRIFT AV ”SLAGBJØRN” NR.34 1. MARS 1967 
 
”Slagbjørn” var vår loges første informasjonsorgan, og forløperen til Kvitbjørn-
posten, hvor brødrene var redaktør etter tur!!! Det ble startet ganske så snart 
etter at loge Kvitbjørn var instituert, i løpet av året 1964,  
Vi  sakser et utsnitt av en avis fra 1. mars 1967, redigert av bror Terje (Hanssen?), 
som igjen hadde sakset en artikkel fra en dansk bror, Harry Barlyng. 
 

Sitat: 

”På dagsorden har vi to faste punkter som vi alle kjenner, og som nettopp er der 

for at du og jeg skal komme med det vi har på hjertet.  Det er slett ikke meningen 
at det bare er hilsener og takksigelser som skal fremføres—så kom bare med dine 
spørsmål  og tanker slik at de kan bli diskutert i losjen.  Da får møtet innhold og 
brødrene får noe av varig verdi med seg hjem.  Enhver bror har sin misjon, alt etter  
evner og anlegg—ingen er så ubetydelige at de ikke kan yde noe. 
 
Så nevnes en del emner som man bør snakke om.  
 
Så sier han til slutt at ikke alle kan drive det like langt i talens kunst.  Men det er da 
heller ikke det viktigste. 
Losjen en  er  et brodersamfunn hvor vi alle er en stor familie.  Derfor betyr talens 
kunst mindre enn talens innhold og at man i brorskapets ånd viser toleranse og 
respekt for andres syn. 
Mon ikke nettopp toleransens bud er det aller viktigste og vanskeligste å leve opp 
til.  Å vise fornøden respekt for andres meninger og handlinger kan være vanskelig 

hvis disse går på tvers av ens egen anskuelse og mål.”  

 
Akkurat dette er skrevet for nesten 50 år siden, men det er like aktuelt i dag. 
”Slagbjørn” ble  skrevet  i en protokoll; den første tiden med håndskrift, men etter 
hvert  ble det brukt skrivemaskin.  Det ser ut som  om det var en ”utgave” på 
hvert møte, og som sagt, ny redaktør hver gang. 
 
”Avisen” ble startet av  bror Peder Valrygg.  Den skulle gå på omgang med lette 
springende punkter fra det som skjer i klubbrommet etter logemøtet, og skulle 
”om mulig, ryste oss enda bedre sammen til en brødreflokk!” 
 
Den første utgaven var skrevet i klubbrommet 5. februar 1964, av Peder Valrygg. 
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LEIRFORENINGSMØTE I HAMMERFEST 
Tekst/foto: Fred Davidsen 

Torsdag 21. januar ble det avviklet møte i Hammerfest og Alta leirforening.  Møtet ble 
avviklet i Ordenshuset i Hammerfest, og ledet av Høvedsmann Bjørn Erik Hansen. 
 

Det var 19 patriarker tilstede, hvorav 8 av dem var fra loge 
nr. 102 Svanen  i Alta. 
 
Møtet ble avviklet etter ritualet.  Hovedsak var  regnskap. 
 
Etter møtet var det 
hyggelig samvær og 
nydelig mat i klubbrom-
met. 
 
Kokk for anledningen 
var  Hans Kristian 
”Boysen” Østvik som 
inviterte patriarkene til  
hjemmelaget Lasagne. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Hans Kristian  Østvik Lasagne smakte fortreffelig med et lite 
glass rødvin til. 

Bjørn E. Hansen, Knut Ottem og   
Bjørnar Hansen, 

Einar Lie, Per U. Lundin og Roald Andreassen 
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Loge nr 70 Kvitbjørn  har anskaffet seg en betalingsterminal som også kan benyttes 
av Leirforeningen. Det er en flott nyanskaffelse. 
På bildet over demonstrerer Edvard Rognlid nyanskaffelsen til Einar Lie og Konrad 
Thomassen fra Alta. 

Et utdrag av forsamlingen—Johnsen og Sigvartsen nærmest 
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FESTLOGE 30. JANUAR 
Tekst :Fred Davidsen   Foto: Edvin Vevik og Fred Davidsen 

Lørdag 30. januar ble det avviklet Festloge i Ordenshuset i Hammerfest. Loge nr 
70 Kvitbjørn var arrangør. Søstrene i Rebekkaloge nr 79 Meridian var behørig 
invitert med partner. 
 
Det var ca 60 søstre og brødre tilstede da Overmester Odd Sigurd 
Løkke ønsket velkommen inne i logesalen. Festlogen ble flott 
gjennomført av OM og hans embedsmenn.  Det var en vakker og 
høytidelig stund. 
 
Etter at logemøtet var avsluttet, ble de tilstedeværende invitert 
på en aperitif før Undermester Rune Angel Olsen inviterte til 
bords til et nydelig måltid. Som forrett ble det servert en skinke-
anretning som skjerpet apetitten før hovedretten ble servert.  
Hovedretten besto av surret lammestek med rødvinsaus og fløte-
gratinerte poteter.  Nyyyydelig mat!!! 

All ære til kokkene 
som visstnok var 
ganske mange av 
våre kokekyndige 
brødre.  Det var 
både Hansen, Ge-
bhardt, Lund, Østvik 
og kanskje flere. 
 
 

 
 

Desserten var ”Skogsbærsymfoni” som satte et flott 
punktum for et flott og smakfullt taffel; forskjellige ty-
per bær og vaniljesaus. 
 
Når det kommer til selve serveringen av maten så var 
den så flott som det er mulig å få den.  Det var brødre 
som sto til tjeneste og sørget for hurtig og effektiv be-
tjening av de tilstedeværende. 
Vi lar EksOM Edvard Rognlid (t.v.) stå som representant 
for de flinke ”servitørene”  Flott levert alle  sammen! 
 
      Forts. 

        

Hele kjøkkengjengen  

UM 
Rune A. Olsen 
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Etter hovedretten var det taler av Overmester Odd  Sigurd Løkke, 
Storrepresentant  i Loge 79 Meridian, Sølvi Løkke og til sist gjest Kjell 
Svendsen, som tok for seg takk for maten på en fortreffelig måte. 
 
De forannevnte holdt  alle flotte taler som satt en spiss på hele ar-
rangementet. 

 
Både søster Sølvi Løkke og gjest Kjell Svend-
sen fremhevet møtet i logesalen.  Sistnevnte 
syntes det var for kort og skulle gjerne ha 
sittet  i logesalen lenger. 
Sølvi uttalte at hun hadde vært med på 
mange festloger og kjente godt til stoffet, 
men det var noe eget når ritualet ble frem-
ført av kraftige mannsstemmer. Det 
var virkelig fint å oppleve det; en 
skikkelig høytidsstund. 
 
Kjell Svendsen holdt en spirituell og 

morsom ”Takk for maten” tale slik som bare han kan.  Hans 
hovedtema var om sauen som vi nettopp hadde fortært, 
ispedd noen morsomme historier som trimmet lattermusk-
lene. 
 
Taffelet ble ledet med stø hånd av Undermester Rune Ang-
el Olsen. 
Vel blåst til kollegiet for et flott arrangement!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Forts. 

OM  
Odd Sigurd Løkke 

Storrepresentant 
Sølvi Løkke 

Kjell  Svendsen 

F.v.: EksOM Ketil Johnsen, Grete Johannessen og 
Storrepresentant Edvin Vevik 

EksOM Nils-Johan Lund delte ut 
roser til alle damene. 
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Festloge forts.: 

 
 
 
 
 

To gamle kollegaer, Bror Hans M Elling-
sen og EksOM Jan Altmann i fortrolig 

samtale 

OM Odd Sigurd Løkke sørget for at da-
mene fant seg godt til rette hos oss. 

Bror Einar Paulsen og  ledsager 

 

Bror Leif  Arne A. Hansen og  ledsager 

EksOM Kirsten Altmann (t.h.) og EksOM Olaug Nilsen 
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STORE SNØMENGDER 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

De store snømengdene som har falt i Hammerfest i den siste tiden 
har  skapt problemer for  Odd Fellow huset.  Snøtyngden har  
forårsaket lekkasje i salongen.  Dette ble oppdaget under  festlogen  
som ble av viklet 30. januar. 
 
Husstyret innkalte til dugnad 4. februar for å 
få fjernet snøen.   
Arbeidet var gjort unnai løpet  av en god halv-
time.  Her følger noen  
glimt fra arbeidet. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Etter dugnaden hadde Bjørnar Hansen varmet ertersuppe , som avsluttet dugnaden.  
Gode brødre - takk for flott innsats !! 
           Forts. 

Som man ser, så  var det betydelige snømengder 
som ble fjernet fra taket, spesielt på  den andre 

siden. 

En glad snømåker,  Nils Oluf   
Løvlimo, i fri utfoldelse. 

Hans Mathias Ellingsen og  Arne B. Moe  deltok 
også med stor innsats. 

Hele gjengen etter endt innsats: 
F.v.: Arne B Moe, Nils-Johan Lund, Nils O. Løvlimo, Rolf Bjørnar  
Nilsen, Bjørnar Hansen  (fung. sjef for cateringen) og Hans M. 
Ellingsen. 
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Store snømengder Forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORFREMMELSE TIL DEN HØYE SANNHETS GRAD 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 17. februar  ble en fin kveld for vår loge.  Det ble også en spesiell dag for 
loge nr 5 Vesterlen fra Stavanger . Seks brødre ble forfremmet til Den Høye 
Sannhets grad i en fantastisk fin seremoni ledet av OM Odd Sigurd Løkke. 
 
En av disse var bror Sveinung Førland fra loge nr 5 Vesterlen.  Han arbeider på 
Goliat, og fikk sin andre forfremmelse her i vår loge.  For anledningen hadde 
hans bror og kjødelige bror, Terje Førland, tatt turen til Hammerfest. 
 
Det ble som sagt en flott og høytidelig seremoni i logesalen som OM og hans 
embedsmenn skal ha all ære for. 
 
Brodermåltidet ble ikke mindre høytidelig med mange ord til ettertanke for de 
tilstedværende, ca 30 brødre.  EksOM Nils-Johan Lund sto ansvarlig for  maten 
som ble servert, noe han gjør på en utmerket måte.  Denne gang var det hjem-
melaget lapskaus som smakte fortreffelig.  28 kilo holdt akkurat til de frem-
møtte. Til dessert var det Fruktcoctail med krem. 
 

         KVITBJØRNPOSTEN GRATULERER MED FORFREMMELSEN!!  
          Forts. 

Leder i Odd Fellow huset, Nils-Johan Lund (t.v.) , som organiserte dugnaden—og også deltok 
aktivt. Rolf Bjørnar Nilsen  (midten) var også hjertelig tilstede sammen med Arne B. Moe. 
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Forfremmelse forts. 
 
Disse brødrene ble forfremmet til Den Høye Sannhets grad: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OM Odd Sigurd Løkke gratulerte de fem brødrene med forfremmelsen og minnet dem 
om de pliktene som nå ligger foran dem. 
Bror Terje Førland talte til sin ”lillebror” - en tale som han skulle ha holdt allerede ved 
innvielsen.  Først nå fikk han sjansen. Han var  glad  for at broren hadde funnet seg så 
godt til rette i Hammerfest og at vi tok oss så godt av ham. 
Bror Jan Arve Reite talte på vegne av de fem brødrene og holdt en spirituell og munter  
tale ispedd både alvor og humor. 
 

F.v.: Einar Paulsen, Børge Kr. Østvik, Tor Johnny Sivertsen, Jan Arve Reite 
og Sveinung Førland. 

Om Odd Sigurd Løkke Terje Førland Jan Arve Reite Øyvind Naustvik 
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Forfr.forts. 
Bror Øyvind Naustvik takket også for at han hadde fått anledning til å bli bror av vår  
loge.  Spesielt var talen rettet mot hans fadder, Dagfinn Nicolaysen,  som har tatt seg så 
godt av ham. Han stortrivdes her i logen for den måten han var blitt mottatt på. 

Brødrene Terje og  Sveinung Førland Vi hadde en mistanke, - bror Jan Arve Reite var 
en utmerket entertainer!!!  Eplet faller ikke langt 
fra stammen. 

Utsnitt av de tilstedeværende brødre 

Eks Stor Skm Bjørn Erik Hansen og Storrepresentant Ed-
vin Vevik. Sistnevnte overbrakte Leirens hilsen til de nye 

brødrene av Den Høye Sannhets grad. 

Vår loges nest elds-
te bror, Arne Løkke 
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40 ÅRS VETERANJUVEL I ALTA 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

Vår gode venn og bror fra Alta, Reidar Nicolai Olsen,  - og 
tidligere medlem av loge nr. 70 Kvitbjørn ble onsdag 10. 
februar tildelt veteranjuvelen for 40 års trofast medlems-
skap i Ordenen. 
(De første medlemmene i Loge nr. 102 Svanen, Alta, ble 
innviet i vår loge, før deres loge  var instituert.  Vi var mo-
derloge for Loge Svanen, - derfor). 
Høytideligheten ble avviklet i Ordenshuset i Alta og ble le-
det av DSS Jon Holien  med Storrepr. Per Ulrik Lundin som 
fung. Stor Marsjall. 
Eks Stor Skm Bjørne Erik Hansen, Eks DSS Fred Davidsen og 
Eks Skm Marvin Juliussen ”representerte” vår loge. 
 
EksOM Reidar Olsen uttalte bl.a. i sin tale at noen av de 
beste minnene var fra den tiden da han som Hovedpatriark 
i Leiren reiste rundt i Finnmark sammen med Roald 
(Andreassen), Fred (Davidsen) og Arne (Løkke).   
 Kvitbjørnposten gratulerer.  

 
 

TORSKEAFTEN 2.MARS 2016 
Tekst: Fred Davidsen   Foto: Edvard Rognlid 

Onsdag 2. mars ble  den tradisjonelle torskeaften avvik-
let i Odd Fellow Huset i Hammerfest. 
Torsk, lever og rogn var 
bestilt fra Kvalsvik i Ak-
karfjord på Sørøya og 
ble levert onsdag mor-
gen med hurtigbåten. 
EksOM Bjørnar Hansen 
som sto for anskaffelsen 
av råvarene, gikk straks i 
gang med rensking av  

leveren. Etter arbeidstid  gikk EksOM Ketil Johnsen (t.h.)i 
gang med tilberedingen av fisk og tilbehør. 
Som dere ser—arbeidet med torsken foregår med stil og 
i mørk dress!!! 
Bordet ble dekket tirsdag formiddag, så det meste var 
klart for å innta et herremåltid. 
 
          Forts. 

Reidar N. Olsen 
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Torskeaften forts. 
Etter  at logemøtet var  avsluttet, inviterte UM Rune A Olsen brødrene til bords. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMASJONSMØTE 

Torsdag 18. februar ble det avholdt informasjonsmøte i loge 70 Kvitbjørn.  Det var to  
gjester tilstede, som begge allerede har sendt inn søknad om opptagelse.  Iflg. OM Odd 
Sigurd Løkke, var møtet meget vellykket.  Det ser ut som om vi i løpet av rimelig kort 
tid, i tillegg, også kan få inn en eller to brødre til gjenopptagelse. 
Det var imidlertid skuffende  oppmøte av brødrene til et terminfestet møte.  
 
Flott jobbet, bror Overmester. 

 
 
 
 

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 

Som dere ser så var det langveisfaren-
de besøk av en svensk bror (se det grå 
slipset), bror Bjørn Frank Johansen 
som bor i Mariestad. 

Nykokt rogn—ser det ikke 
fristende ut? 

Rolf Mathisen, Ulf A. Mathisen, Georg 
Liland, Marvin Juliussen. 

Jeg tipper på at de tilstgedeværende 
brødre koste seg og satte pris på 
havets delikatesse 


