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OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre !
Året 2016 er i ferd med å ebbe ut. I løpet av denne terminen
har vi fått innviet fem nye brødre. (Se neste side) Det synes jeg vi
skal si oss veldig godt fornøyd med. La oss fortsette den flotte trenden til neste år også!
Året siste møte ble avsluttet med innvielse av to brødre og et
stemningsfullt julemøte, med 34 brødre tilstede. Oppmøtet blant
brødrene har etter min mening vært tilfredsstillende.

OM
Odd Sigurd Løkke

Julen nærmer seg med stormskritt, og juleforberedelsene er i full
gang i de fleste hjem. Familiene gleder seg til å la julefreden senke
seg og nyte de dagene spesielt barna har ventet på så lenge.

Det er imidlertid ikke alle som gleder seg. Som alltid er det noen som blir sittende alene. Vær derfor oppmerksom hvis du har noen i din nærhet som kanskje trenger å bli
sett, - og ha noen å snakke med.

Jeg vil takke kollegiet for et flott samarbeid gjennom terminen, Jeg vil også rette en
stor takk til alle de brødrene som velvillig stiller opp når behovet er der. Ingen nevnt,
ingen glemt—tusen takk alle sammen.
Jeg vil minne om den tradisjonelle juletrefesten som alltid går av stabelen 4. juledag,
denne gang, onsdag 28. desember. Jeg håper brødre og søstre tar med seg barn, barnebarn, kanskje også naboen og deres barn, så vi sammen kan få en fin stund med julesanger, gang rundt juletreet og et møte med julenissen.
Avslutningsvis vil jeg ønske alle brødre og søstre, og deres familier, en god og fredelig
jul, og et godt nytt år! Vel møtt i 2017 til et nytt og givende år i Odd Fellow Ordenens
tegn.
med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Odd Sigurd Løkke
Overmester
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LOGEMØTE 7.SEPTEMBER 2016
Tekst og foto: Fred Davidsen

Høstens første logemøte ble avviklet under ledelse av Overmester
Odd Sigurd Løkke. Møtet gikk inn i rekken av flotte møter som OM
leder med meget stø hånd.
Som mange ganger tidligere hadde vi hyggelig besøk av bror Johan
Berg fra Tromsø. Han er kapellan i loge nr 65 Borea.
Som avslutning på logemøtet avholdt han en etisk post omkring
Odd Fellow Ordenens budord. Han satte budordene inn i dagens
situasjon—en fin påminnelse for alle med tanke på å besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de
foreldreløse. Vi må vel erkjenne at de fleste av oss ikke er flinke
nok.
Takk, bror Johan—det var en fin stund. Velkommen tilbake.

NYE BRØDRE I 2016

Roy Gøran Olsen

Tor Arne Ellingsen

Raymon Sletten

Ove Brun Mathisen

Bengt Hansen
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LEIRFORENINGSMØTE 15.SEPTEMBER I HAMMERFEST
Tekst og foto: Fred Davidsen

F.v.: Nils-Johan Lund, Reidar N Olsen, Konrad Thomassen, Odd H Olsen, Svein T Nilsen og helt ved
enden av bordet, HM Bjørn E Hansen

F.v.:Bjørnar Hansen, Knut Ottem, Dagfinn Nicolaysen og Ketil
Johnsen.

Hans Kr. ”Boysen” Østvik
Stadig på kjøkkenet

Som alltid er leirforeningsmøtene i Hammerfest og Alta Leirforening hyggelige i en fin
Odd Fellow atmosfære. Det første møtet denne høsten var intet unntak. Møtet ble avsluttet med etisk post av Reidar N Olsen. Han tok for seg ”Fadervår anno 1990” av Sølvi
Ytterstad—like aktuell i dag som i 1990. Møtet ble avsluttet med et hyggelig måltid
tilrettelagt av Boysen.
Fem patriarker fra Alta hadde tatt turen over fjellet.
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VENNEAFTEN I LOGE 70 KVITBJØRN 21.SEPTEMBER 2016
Tekst: Fred Davidsen

Venneaften ble arrangert i Odd Fellow Huset 21. september etter det nye konseptet.
Det var til sammen sendt ut 21 innbydelser. 8 av disse ville gjerne takke ja til å komme
ved en senere anledning.
4 gjester møtte opp og deltok på kveldens møte. OM Odd Sigurd Løkke følte at møtet
hadde vært vellykket. Gjestenes reaksjoner og uttalelser tydet på det.

VENNEAFTEN
er et nytt konsept i arbeidet med å rekruttere nye medlemmer. Dette er kommet i
stedet for det ”gamle” Informasjonsmøtet, som
skulle terminfestes, men ikke arrangeres på vanlige
møtekvelder.
Tidens normer preges i stor grad av åpenhet, inkludering og likeverd.
Av den grunn gjennomføres Venneaften som en
helt vanlig logekveld. Det er logens Overmester
som orienterer om Ordenen; orienteringen foregår
i logesalen. Det er ikke lenger eksterne embedsmenn som deltar i gjennomføringen.
I november 2014 utgav Ordenen en ny manual for hvordan Venneaften skulle arrangeres; en ny tilnærmingsmåte for det første møte med Ordenen.
Konseptet skal i sin helhet gjennomføres uten noen form for endring.
Ordningen ble innført etter to års prøving i to loger. Etter at logene hadde gjennomført det nye konseptet samvittighetsfullt i et par års tid, hadde de til sammen tatt opp
49 !! nye medlemmer med et betydelig innslag av brødre i 30—40 årene.
Pr i dag foregår rekrutteringen i de sistnevntes brødres eget nettverk.
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MØTE 6.OKTOBER 2016
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 6. oktober ble det avviklet møte i loge 70 Kvitbjørn. Møteplanen tilsa at det
skulle være en forfremmelse, men nødvendig fravær av resipienten gjorde at møtet ble
endret til et vanlig arbeidsmøte.
Underveis i møtet orienterte
OM om at Redningsselskapet
var valgt ut til å være mål for
Ordenens 200 års gave. Det
skal bygges en ny redningsskøyte!
Målet er at Ordenen skal bidra
med så mye midler at vi kan få
navnet ”Odd Fellow III” på
båten. Prosjektet skal gå over tre år (2016-2019); båten planlegges overlevert i april
2019. Ordenens 200 årsdag er 26. april 2019.
Ordenen tenker seg at logene over en tre års periode skal samle inn kr. 1000 pr. medlem.
Som vanlig ble logemøtet avviklet med stødig hånd av OM Odd Sigurd Løkke.

På ettermøtet holdt bror Øyvind Naustvik (t.v.) et foredrag omkring Goliat-plattformen i Barentshavet; bygging og igangsetting av
produksjon. Bror Øyvind er kontraktsleder i ENI.
Han kom til Hammerfest i 2006, som ansatt i Statoil. Siden har
han vært her. Etter en tid i Bilfinger, har han de siste årene hatt
sitt virke i ENI.
Jeg tror trygt vi kan si at han er blitt en virkelig Hammerfest-venn.

Som bildene viser, var det stor interesse omkring Goliat-plattformen.

Forts.
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De tilstedeværende fikk en kort innføring i et fantastisk anlegg
som produserer ca 100 000 fat olje pr døgn. (1 fat= 181 liter)
De har bl.a. iverksatt et nytt konsept på Oljevernberedskap, hvor
en hel del fiskebåter er involvert . Med sin lokalkunnskap med
hensyn til strømforhold m.v., er disse en uvurderlig ressurs for
selskapet.
ENI er på denne måten i betydelig grad med på næringsutvikling
i regionen. Der det er mulig, handler de lokalt.
Bror Per Valved (t.h.) sto for kveldens gourmetiske høydepunkt
med nydelig suppe.
Han mistenkes å ha tatt med seg gode råd fra sin bedre halvdel— med et slikt godt
resultat. Nydelig mat. Vel blåst!!
Takk for en flott kveld.
***************************************

NY KJØKKENKOMFYR
Tekst og foto: Fred Davidsen

Torsdag 10. november 2016 ble den gamle kjøkkenkomfyren i Odd Fellowhuset demontert og sendt av gårde til sitt siste hvilested, - Grøtnes.
Flere pensjonistbrødre deltok i arbeidet som i tillegg til demontering også besto i reparasjon av gulvet under den gamle komfyren.
Cateringen ble besørget av Rebekkalogen v/str. Gerd Lund, som
stilte opp med nydelige snitter!
Ovnen har vært en trofast medhjelper til
kjøkkenkomiteene siden huset ble bygget i
1997.
Den ble i hine hårde dager hentet fra
Hauanhuset (der Europris er nå—etasjen
over) etter at de la ned sin virksomhet der
med utleie til selskapelige formål. Ovnen
ble gitt til logen av bror Ivar F. Johansen.
Rolf Bjørnar og Marvin
Den siste tiden har den skrantet, bl.a. fungkjører tralla...
erte ikke undervarmen i stekeovnen.
Vi kan trygt si at den gjorde sin plikt til det siste.
Forts.
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Bror Kjell Valle forestår
demontering av gammel ovn.

Forts.
Husstyret under ledelse av Nils-Johan
Lund besluttet derfor å gå til anskaffelse av ny
ovn.
Alle de kokekyndige så fram til nyanskaffelsen.
Den nye ovnen ankom Hammerfest fredag 11.
november, og ble montert onsdag 16. november av Gagama Elektro.
”Kokkene” våre har testet ovnen og er meget
godt fornøyde.
ÅRETS JULEGAVE til Odd Fellow huset!

DET GODE VENNSKAPS GRAD
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 16. november ble en minnerik dag i loge nr. 70 Kvitbjørns historie.
Fem brødre ble forfremmet til Det Gode Vennskaps grad.
Seremonien ble flott gjennomført av Overmester Odd Sigurd Løkke og hans kollegium
og øvrige medhjelpere.

De fem brødre som ble forfremmet
F.v.: Roy Gøran Olsen, Tor Arne Ellingsen, Ove Brun Mathisen,
Øyvind Naustvik og Charly Agledahl (under t.h.)
Forts.
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Forts.
Overmester Odd Sigurd Løkke tok utgangspunkt i avdøde Dagfinn Paulsens dikt
om Vennskap da han gratulerte brødrene med forfremmelsen.
Øyvind Naustvik takket for den flotte opplevelsen i logesalen. For ham var det en
”magisk” opplevelse.
Bror Øyvind orienterte samtidig brødrene om at han etter 11 år flytter fra Hammerfest
og til Stavanger , hvor han har fått ny jobb. Han vil fortsatt ha arbeide tilknyttet Goliat,
så han regnet med at han ville besøke oss noen ganger.
Hovedårsaken til flyttingen var for å få mer tid sammen med familie og barnebarn.
Vi ønsker bror Øyvind lykke til i hans nye tilværelse og håper det ikke går så lenge før vi
får besøk av ham i logen.
EksOM Dagfinn Nicolaysen (Øyvinds fadder), gratulerte ham med forfremmelsen og
”truet” med at han ville komme til logemøtet i Stavanger ved neste forfremmelse.
Kvitbjørnposten gratulerer alle med forfremmelsen!

GLEDESPUNKTER
Tekst: Øyvind Naustvik

Eg blir så lett rørt for tiå—er mye mindre sint og har lettere og lettere for
å akseptere forskjeller.
Tenker på alle de gode som er borte, og eg savne de så brystet knytte
seg og det ble vanskelig å pusta.
Har merka at det skjer noe med huden, oppdager ei rynke eller to og ikje
minst at huden sliter i kampen mot tyngdekraften. Og så må eg le litt for
meg sjøl for eg har hår over heile kroppen, men der kor eg sjøl ønske
mest av alt å ha hår der blir det bare mindre og mindre. Kor går nå
detta da?
Vel alder er bare tall, å være voksen, på vei mot voksen -voksen e ikje
så galt likavell.
For i carpe diem finner eg ro og glede og ikje minst energi av at øyeblikk
blir til gledespunkter, - og der mine brødre ligger nøkkelen;
gledespunkter ; søk gledespunkter og det er ikje så vanskelig.
De er der hele veien, må bare plukke de ned. Hver dag er der bare muligheter å ta i mot glede og
dele glede.
Et smil er sosial avvæpning og ingenting er vel bedre enn et lunt varmt smil. Gledespunkter
trenger ikke å være Lottogevinsten, - nei, de små gleder er ofte de
beste og gjerne det som gir mest og føles best.
...å bry seg å
Så tenker eg litt på ka ein kan by på sjøl for at andre kan oppleve glede. Vel her i Logen er det å være et godt medmenneske et veivalg vi se andre…
alle er satt til å følge, vi hører alt om dette under opptaket i Logen.
Så jeg vil avslutte med at det å bry seg å se andre mennesker er noe av det viktigste vi gjør og ikke
glem at latter lett smitter…..
Fremført under ”til beste for...av bror Øyvind Naustvik (oppe t.h.)—ord til ettertanke!

”
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INNVIELSE 7. DESEMBER 2016
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 7. desember ble nok en flott kveld i OF Ordenens historie. To nye brødre ble
innviet i logen og ønsket behørig
velkommen. Etter innvielsen gjennomførte man
”Julestemning” (julespill fra
Vestfold).
Bengt Hansen og Raymond Sletten
ble hentet på bopel og bragt til Ordenshuset. Det bør kanskje nevnes
at sekr. Kjetil Solvang var fadder til
begge to!
OM Odd Sigurd Løkke og hans embedsmenn gjennomførte en flott
innvielse etter ritualet.
På vegne av de nye brødrene, takket F.v.: Bengt Solstad Hansen, OM Odd Sigurd Løkke og Raymond Sletten. Bak: Fadder Kjetil Solvang.
Bror Raymond for
tilliten som var blitt
dem til del, og uttalte at begge to ville bidra i logen fremover.
Bror Overmester talte også til våre nye brødre og ønsket dem velkommen inn i logen.
Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen som er i familie med Bengt,
ønsket ham også velkommen. Han uttrykte glede over at Bengt ikke
var blitt frisør, men at han heldigvis endte opp som ingeniør….
Eks Stor Skm.
Bjørn E Hansen

EksOM
Nils-Johan Lund

Fadderen ønsket begge brødrene velkommen og gav dem hvert sitt
logeslips som velkomstgave.
Etter at innvielsen var avsluttet gjennomførte man et julespill. Det ble
en stemningsfull avslutning på denne logeterminen.
”Kokkene” Nils -J. Lund og Hans Kr. Østvik serverte pinnekjøtt med
tilbehør—nydelig måltid som ble avsluttet med sjokoladepudding og
vaniljesaus til dessert.
Bror Øyvind Naustvik takket behørig for maten. Avslutningsvis takket
han for seg for denne gang, og for at han var blitt tatt så godt vare på i
logen vår. Han flytter sørover til Stavanger i ny jobb og samtidig for å
komme nærmere sine barnebarn.
Det ble en fin logekveld med 34 brødre tilstede. Kvitbjørnposten gratulerer og ønsker våre nye brødre velkommen til logen.
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LEIRFORENINGSMØTE 15.DESEMBER 2016
Tekst og foto: Fred Davidsen

Torsdag 15. desember ble det avviklet leirforeningsmøte i Hammerfest og Alta leirforening under ledelse av Høvedsmann Bjørn
Erik Hansen (t.v.)
Hovedpatriarken i Leir nr 15 Finnmark hadde meldt sin ankomst,
men måtte kaste inn håndkleet, da han fikk innkalling til øyeoperasjon.
15 patriarker møtte opp, deriblant 4 fra Alta. Det ble et fint møte, som ble avsluttet med etisk post av EksHP Edvard Rognlid.
Han delte en del tanker omkring julen, og avsluttet med ”de tre
tenorer” og ”Julsång” av Adams.
En fin avslutning av møtet før vi gikk til et flott dekket bord, hvor Nils-Johan Lund og
Hans Kr. Østvik serverte en nydelig middag;
Pulled Pork og til dessert, hjemlaget Panacotta—farlig godt!!

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

11

JULETREFEST
Loge 79 Meridian og loge 70 Kvitbjørn
arrangerer den tradisjonelle
juletrefesten
onsdag 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
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