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TILGIVELSENS KUNST

God sommer!
Du kan også lese Kvitbjørnposten på Internett under Oddfellow.no-Loger/leireLoge nr 70 Kvitbjørn-Kvitbjørnposten.

OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre !
Vårterminen er på det nærmeste ferdig. Vi har hatt gradspassering
til Den Edle Kjærlighets grad. Tildeling av 25 års veteranjuvel. Gjennopptakelse av en bror. Innvielse av 2 nye brødre og avslutter med
40 års veteranjuvel. Det viser at vi har hatt mye å stå i med, og
derfor vil jeg rette en stor takk til brødre og embedsmenn som har
vært viktige bidragsytere til møtene.
Jeg vil minne om venneaften (informasjonsmøte) for eventuelt nye
brødre 21. september.
OM
Odd Sigurd Løkke

Bruk sommeren, og tenk nøye igjennom om det kan være noen
aktuelle kandidater i din omgangskrets .
Bror sekretær vil sende ut en påminnelse før høstterminen, slik at
aktuell gjester kan tilskrives i god tid.

Da er det sommerferie, og jeg håper at alle får nyte godt av sommeren og møter frisk
og opplagt til høstterminen.
Med dette ønsker jeg alle brødre med familie en riktig god sommer.

Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Odd Sigurd Løkke
Overmester
Det var med stor sorg vi på logemøte den 18.05
fikk vite at tidligere bror av vår loge Odd Kristian
Moby var avgått med døden. Han var da overmester i sin loge.
På møte var Rune P. Berg fra loge 144 Marmor på
Fauske tilstede. Han hadde med seg en spesiell
gave til logen fra vår avdøde bror Odd.
Når Odd forlot Hammerfest fikk han med seg ett
maleri som en gave fra sine kolleger i Sparebanken. Det hadde vært Odds ønske at vår loge skulle få dette maleriet.
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STORLOGEGRADEN
Tekst og foto: Fred Davidsen

EksOM Ketil Johnsen ble tildelt
Storlogegraden på møte i Kirkenes
5. mars 2016.
Distrikts Storlogemøtet ble ledet av
Distrikts Stor Sire Jon Holien med
bistand av Storlogemedlemmer fra
hele distriktet (Finnmark).
Fra vår loge deltok Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen.

Storlogekjedet

For å være kvalifisert til å motta graden må man være EksOM
og inneha alle leirgradene. Storlogekjedet kan bare brukes på
EksOM regaliet eller Storlogeregaliet.
Ketil Johnsen

Tidligere hammerfesting, Sverre Øistein Pedersen som bor i Kirkenes, var den andre som
fikk graden.
Kvitbjørnposten gratulerer!!

DEN KONGELIGE PURPURGRAD
Tekst og foto: Fred Davidsen

Brødrene Leif Georg Småbach og Øystein Perry
Storelv ble opphøyet til Den Kongelige Purpurgrad (3. leirgrad) den 4. mars 2016 ved Leirslagning i Leir nr. 15 Finnmark. Møtet ble ledet
av Hovedpatriark Trygve Røtvold og hans embedsmenn. Leiren har for tiden sete i Kirkenes.
De har bestemt at alle
Leirslagninger
skal skje i
Kirkenes. Det betyr at for å bli innviet, befordØystein Perry Storelv og Leif Småbach
ret eller opphøyet i grader, så må man reise fra
oss i vest, minimum 1000 kilometer tur/retur. I tillegg blir det minimum en overnatting.
Det blir både tungvint og dyrt for den enkelte. Da er det bedre at nødvendige antall embedsmenn i Leiren reiser rundt, som opprinnelig ment. De får tross alt dekket både reise
og hotell av distriktets vandreleir.
Når man får denne graden, får man tildelt et synlig tegn; leirringen som vises ovenfor
Kvitbjørnposten gratulerer!!
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TILGIVELSENS KUNST—etisk post 2. mars 2016
Tekst: Nils-Johan Lund

Igjennom det daglige liv blir vi alle, før eller siden, stilt overfor situasjoner som vi helst ønsket å
være foruten.
Ingen kan gå igjennom livet uten å komme i konflikter, uten å gjøre feiler, uten å støte på vanskelige situasjoner som kan skape problemer av forskjellig art. Fra tid til annen snubler vi. For eksempel ved å såre andre mennesker. Det kan skje både bevisst og ubevisst.
Slik ”snubling” er en uunngåelig konsekvens av det å være et sosialt
vesen; en konsekvens av at vi er forskjellige mennesker.
Mennesker med forskjellige interesser og med ulike meninger.
Vi opplever konflikter innafor hjemmets fire vegger.
Som barn opplevde vi konfliktsituasjoner i skolegården og i klasserommet.
Vi opplever konflikter i mellom gode venner og familier i mellom.
Også i vårt samfunn, Odd Fellow Ordenen, opplever vi konflikter brødre og søstre i mellom. Det
oppstår situasjoner som vi helt klart ikke ønsker, og som vi i blant kan finne vanskelig å løse opp i.
Dagens etiske post har jeg derfor valgt å kalle Tilgivelsens kunst.
Hendelser eller situasjoner som nevnt foran, de må bearbeides og legges bak oss. Vi må faktisk
lære å tilgi, om sår i fra konflikter og uheldige situasjoner ikke skal få vanskeligheter med å leges
og gro.
Vanskelige følelser som sinne, bitterhet og sogar hevntanker, tar oppmerksomhet og energi i vårt
sinne. Det preger våre relasjoner som bare vi selv lider under. Derfor, -mine brødre, - for å kunne
bearbeide en urett eller en vond opplevelse, må vi klare å tilgi den andre. Tilgivelse gir som sådan
alltid store muligheter for erkjennelse og personlig utvikling. Det betyr rett og slett å løfte seg
selv opp av grøfta hvor sinne og bitterhet råder. Det handler om å akseptere at mennesker ikke
er perfekte, og at personen som sviktet eller såret ikke kunne bedre der og da. Det handler om å
erstatte de negative tanker med en følelse av ro. Noe som i denne sammenheng kan beskrives
som helbredende i forhold til en oppstått uheldig situasjon.
Derfor—er du i stand til å tilgi, så gjør du faktisk deg selv en stor tjeneste.
Tilgivelse det er et ekte personlig valg om å slippe tak i de negative følelser som plager deg . Rett
og slett legge det bak seg følelsesmessig . Det skal innrømmes at det ikke bare er enkelt. Tilgivelse krever absolutt ærlighet i det følelsesmessige. Hvis vi fortrenger, dekker
over eller bagatelliserer, da får vi ikke gjort den jobben vi trenger for å få
fred. I konflikter vil manglende ærlighet gjøre våre relasjoner overfladiske og
utrygge. Tilgivelse er derfor den sterkes egenskap. Det handler om å sette
seg selv fri, ikke nødvendigvis om å gi den andre part rett.
Opp igjennom tidene har gamle uenigheter skapt splid og uvennskap. Sårede
følelser og stolthet har sperret veien for den gode kontakten. Tiden har gått,
-og stolthet har stått i veien for å løse opp i konflikter.
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Husk derfor kjære brødre. Noe av tilgivelsens kunst det er å ta initiativ. Det er å legge kostbarheten vekk, og aktivt tilby dialog og forsoning.
Det beste vi personlig kan gjøre, det er å ta ansvar og stå for det som er
vårt bidrag. Det kan bety at vi må si unnskyld og mene det oppriktig.
På samme måte som det kan bety at vi også må kunne ta i mot en unnskyldning, og aktivt gi uttrykk for aksept og tilgivelse.
Klarer vi det og er ærlig, så kan vi bli ferdig med saken det gjelder, og vi
kan legge den bak oss for godt.
I motsatt fall, gjør vi det ikke, vil den fortsatt ligge der å ulme, unødvendig og uten mening.
Derfor mine brødre, vi har alltid et valg. Det beste valget vil alltid være —
”Å være mot andre slik vi ønsker at andre skal være mot oss selv.”

(Gode ord til ettertanke—det er ikke alltid like lett å leve etter dette, men det kan være godt å ha
disse tankene i bakhodet. Red.)

GJENOPPTAK
Telst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 6. april ble på flere måter en merkedag i vår loges
historie.
Roy Gøran Olsen (42) ble gjenopptatt i vår loge. Han har,
vesentlig pga arbeidssituasjonen, vært borte fra logen i flere
år.
Vi setter stor pris på at brødre finner veien tilbake til loge nr.
70 Kvitbjørn.
OM Odd Sigurd Løkke ønsket ham hjertelig velkommen tilbake til logen og lykke til videre i logelivet.

Roy Gøran Olsen

Roy Gøran har i mange år arbeidet i Statoil, men er for tiden
sykemeldt. Før han forlot logen i 2008, rakk han bare å få
med seg Troskapsgraden. Det blir det nok en ordning på
etter hvert.

Også Kvitbjørnposten ønsker ham hjertelig velkommen tilbake i våre rekker.
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DIVERSE






Onsdag 16. mars 2016 var et fint møte for Loge nr 70 Kvitbjørn. To nye resipiender var klare for innvielse, og to tidligere brødre var klare for gjenopptak!!
Leir nr 15 Finnmark legger opp til Leirslagning i Honningsvåg 14. og 15. oktober.
Dette er akkurat (17.3.16) bekjentgjort i en melding til Storrepresentantene.
Det ser vi frem til!!
Bror Per Ulrik Lundin, loge nr 102 Svanen, Alta, døde brått og uventet 1. april
2016. Han var Kapellan i Hammerfest og Alta leirforening.
Bror Odd Moby, Inspektør i vår loge 2005—2009, nå OM i loge 126 Saltdal, Rognan, døde torsdag 28. april 2016.

FORFREMMELSE
Tekst/fot: Fred Davidsen

Onsdag 16. mars ble bror Sverre Gagama forfremmet til Den Edle
Kjærlighets Grad av OM Odd Sigurd Løkke og hans embedsmenn.
Seremonien ble meget fint utført - den satte sikkert varige minner for
bror Sverre.
Ved brodermåltidet holdt OM en tale hvor han gratulerte og tok utgangspunkt i diktet ”Kjærlighet” skrevet av vår avdøde husdikter Dagfinn Paulsen. -”Hvis du villig godhet skjenker til din neste gang på
gang, tror jeg at du siden merker kjærlighetens boomerang” skrev
Dagfinn så flott.

Sverre Gagama

Utsnitt av de tilstedværende brødrene. T..v.: Hans Ellingsen, Marvin Juliussen, Leif Småbach, Rune A. Olsen. T.h.: Jan Rudi Pedersen og Edvard Rognlid
Svein Erik Kristoffersen
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Det var hyggelig å ha besøk av bror Svein Erik Kristoffersen som ft. starter påskeferie i
hytta på Skaidi. Sammen med undertegnede trosset han skikkelig værgudene for å
komme seg på møtet.
Vi håper det ikke er så lenge før vi ser deg neste gang.

Utsnitt av de tilstedværende brødrene. Vi ser bl.a Arne B. Moe og Ketil Johnsen i
forgrunnen til høyre. I bakgrunnen ved bordet Øystein P. Storelv og Per Valved.

To brødre som sjelden stikker seg frem—
Jan Arve Reite og Fred Davidsen

Nils-J Lund, Arne Reidar Moe, Jon Helge Løkke
og Øystein P. Storelv
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25 ÅRS VETERANJUVEL
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 6. april ble en minnerik dag for Eks Sekretær
Georg Liland, og vår loge! Bror Georg ble æret for 25 års
medlemskap i Odd Fellow Ordenen og vår loge, nr. 70
Kvitbjørn.
I en fin seremoni ledet av Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen,
ble han tildelt og smykket med Ordenens 25 års veteranjuvel.
De som fungerte som
embedsmenn under
tildelingen var Eks
Eks Sekretær
Stor Skattmester
Georg Liland
Bjørn Erik Hansen,
Eks DSS Fred Davidsen, EksOM Ketil
Johnsen, CM John Eirik Nilsen og Kapellan Per Valved.
F.v.: Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen, Georg Lilan d
og OM Odd Sigurd Løkke

Brodermåltidet ble ledet av UM Rune
Angel Olsen med stødig hånd.

Bror Rolf Bjørnar Nilsen sto for matlagingen
ved denne anledningen. Han serverte røkt
svinekam med tilbehør—nydelig mat!!
Desserten besto av hjemmelaget fromasj,
(t.h.) som i likhet med hovedretten smakte
fortreffelig.
Vår loge er velsignet med mange gode ”kokker” - bror Rolf
Bjørnar (t.v.) er en av dem.
Etter at hovedrette var fortært, var det tid for taler. Eks Stor
Skm. Bjørn Erik Hansen startet med å gratulere bror Georg
med velfortjent juvel, og overrakte et ”diplom” som skulle
minne ham om hvor lenge han hadde vært medlem.
OM Odd Sigurd Løkke gratulerte og takket bror Georg for 25 aktive år. Spesielt
dro han fram bror Georgs uvurderlige bistand i den tiden da vår loge arbeidet med
anskaffelse av eget logebygg. Han overrakte en blomsterbukett fra brødrene i logen.
Kvitbjørnposten gratulerer!
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Bror Georg takket fortildelingen av veteranjuvelen og for en flott seremoni i
logesalen. Han følte seg vel kanskje ikke helt som en veteran ennå, og reflekterte litt over sitt logeliv. Han hadde hatt mange flotte stunder i logen.
I hans ellers så travle arbeidsdag har det vært flott å kunne komme i logen og
”slappe av” i en lun og rolig atmosfære.

KJØKKENKOMITEEN
F.V: Ole Johan Johansen, Chef Rolf Bjørnar
Nilsen og Kjetil Solvang

John-Eirik Nilsen
Vår flinke
C eremonimester,

INNVIELSE
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 20. april ble en flott dag for
Loge nr 70 Kvitbjørn, men også for
Tor Arne Ellingsen og Ove Brun Mathisen. De to ble tatt opp som medlemmer i vår loge.
Overmester Odd Sigurd Løkke og hans
embedsmenn tok i mot våre nye brødre med en fint gjennomført seremoni.
Tor Arne Ellingsen
Ove Brun Mathiisen
Ved brodermåltidet ble vi servert ”Kyllingsymfoni” - en nydelig gryterett
inneholdende kylling og grønnsaker. Kokkene Nils-Johan
Lund og Rolf Bjørnar Nilsen samt kjøkkenassistent Kaare
Ch. Johansen sto ansvarlig for nydelig mat. Til dessert
serverte de sjokoladepudding med vaniljesaus. Jeg tror
det var stor enighet rundt bordet om at det var nydelig
mat!!
Kjøkkengjengen på bildet til venstre, Fra venstre NilsJohan Lund, Kaare Ch. Johansen og Rolf Bjørnar Nilsen.
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Etter at hovedretten var fortært startet bror Overmester talene med å gratulere
våre nye brødre og ønske dem velkommen inn i vårt brodersamfunn. Han anbefalte dem allerede nå og sette av 1. og 3. onsdag til Odd Fellow formål.
Bror Hans M Ellingsen som var fadder for sin
sønn Tor Arne, funderte litt over begrepet ”bror”
i forhold til sin sønn. Han gav imidlertid klar beskjed til sin sønn: -Her i logen lever vi etter ordene ”vær mot andre slik som du vil at andre skal
være mot deg”, og har du ikke gjort det før, så
starte du med det no!
F.v.: Tor Arne og Hans M Ellingsen
Uttalelsen vakte munterhet og latter blant de
tilstedeværende brødre, også hos
Tor Arne som fikk en ekstra god klem fra sin bror og
pappa.
Storrepresentant Edvin Vevik startet med ”Dagen i dag
er en stor dag…”- i avdøde Lorentz Roksvaag sin ånd.
Bror Jan Egil Aune ønsket også de nye brødrene velkommen og minnet dem om at Odd Fellow kunne bruEdvin Vevik
Jan Egil Aune
kes på mange måter—jfr. nettverk i hele Norge.
Bror Kjetil Solvang ønsket Ove B. Mathisen velkommen inn i logen .
Som hans fadder håpet han å se Ove ofte på møtene. ”Møt så ofte du kan”- da vil
ditt medlemsskap i Odd Fellow Ordenen kanskje
etter hvert utvikle seg til en livsstil.
Bror Ove uttrykte at han var overveldet av den
hyggelige og varme mottakelsen han var blitt til
del i logen. Han takket for at han fikk anledning
til å bli medlem. Han sa også at han nå skjønte
litt mer hvorfor hans døde far Johan Mathisen
var så opptatt av logen.
F.v.: Ove Brun Mathisen og Kjetil Solvang

Noen av de tilstedeværende brødre

f.v.: Ove B. Mathisen, OM Odd Sigurd Løkke og
Tor Arne Ellingsen
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F.v.: Einar Paulsen, Dagfinn Nicolaysen, Ben
Løvlien og Jan Egil Aune

Tre glade gutter!
F.v.: Arne B. Moe, Marvin Juliussen og Svein
Sigvartsen

Det var en fin kveld i god Odd Fellow ånd blant de over 30 brødrene som var tilstede.
Kvitbjørnposten gratulerer og ønsker våre nye brødre hjertelig velkommen inn i vår
brødreflokk.

40 ÅRS VETERANJUVEL
Tekst og foto: Edvard Rognlid

Den 18. mai ble bror Rolf B. Mathisen
tildelt 40 år veteranjuvel. Det var Eks
StorSkattmester Bjørn Erik Hansen
som sto for tildelingen i en flott og
stilfull sermoni.
Det var en tydelig beveget bror Rolf
som etter logemøtet tok i mot gratulasjonene fra de ca 30 brødrene som
hadde funnet veien til loge denne
f.v Eks StorSkattmester Bjørn Erik Hansen, 40 års veteran
kvelden.
Rolf Mathisen og OM Odd Siggurd Løkke
Til brodermåltidet fikk vi servert en lakseranrettning til forrett, lammestek til hovedrett og Boysen
spesial karamellpudding til dessert.

Tale fra EksStorSkattmester Bjørn Erik
Hansen til 40 års veteranen

Mange skulle også ha ordet. Eks StorSkattmester
Bjørn Erik Hansen hilste til veteranen på vegne av
DistriktStorsire og overrakte det sedvanlige diplomet.
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Overmester overrakte blomster og en varm hilsen fra logen.
Veteranen selv tok oss tilbake til ”gammel logen” og torskemåltider som ble tilberedt på
kjøkkenet til Findus. Han plukket også frem en
40 år gammel sak—sangheftet han fikk ved sin
innvielse. Tro om alle har kontroll på hvor de
har det?

KVITBJØRNposten
Redaktør m.m.
Fred Davidsen
950 34442
fredd@fikas.no

Kvitbjørnposten
tar gjerne imot noen
ord fra deg— du har
sikkert noe på hjertet

Bror Jan var innom ”ny logen” og det arbeidet som ble gjort for å få til dette bygget.
Men ikke minst så tok han oss tilbake til Jannebakken der Rolf alltid hadde både lengre
og høyere svev enn det Jan klarte.
Også ett par av våre yngre brødre hadde ordet. Bror Kjetil Solvang overbrakte hilsen og
en skål til Bror Rolf fra Bror Jan Arve Reite. Og ikke minst hadde Bror Arne Reidar en
historie å fortelle om hvordan Rolf hadde rettet påsken for Arne da han var 16 år og
ville kjøre snøscooter å sjekke jenter. Det var dårlig med scooterløyper og jenter rundt
hytta til far og mor så da ble hytta til Rolf redningen. Her var det scooterløpye tilgjengelig. Hvordan det gikk med sjekkingen kom ikke helt klart frem.
Bror Reidar hadde tidligere på dagen blitt jaget
rundt øverst, innerst på hyllene på Sivilforsvarslagret for å rydde. Det er jo vår og da skal det
ryddes, også inne i fjellet. Her hadde han kommet over en liten kuriositet som han overrakte
Bror Rolf. En gammel felttelefon fra Sivilforsvart.
Den fanget Bror Rolfs oppmerksomhet og bestikket rundt han ble straks tatt i bruk for å
åpne boksen så han kunne ta den i nærmere
øyesyn.
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