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VENNEAFTEN

mars 2017

LANDSSAK 2016-2019

Vi hadde besøk av 5 potensielle nye
brødre, side 5.

TORSKEAFTEN
Vår tradisjonsrike torskeaften gikk av
stabelen 22. februar, side 6

LEIRFORENINGSMØTE
Det ble et leirforeningsmøte med komplikasjoner da vi skulle på møte i Alta, side 4.

BESØK I HONNINGSVÅG
Vi besøkte Nordkapp leirforenings møte,
side 8

NYE PATRIARKER
FORFREMMELSE

”Kick off” for Landssaken 2017-2019. Prosjektleder for vår loge, EksOM Edvard
Rognlid orienterte om prosjektet.

Du kan også lese Kvitbjørnposten på Internett under oddfellow.no-Loger/leireLoge nr 70 Kvitbjørn-Kvitbjørnposten.

OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre !
Vi er kommet til midten av mars, og halve vårterminen er allerede passert.
Vi har arrangert venneaften, og etter denne kvelden har vi mottatt 2 søknader samt at vi har en søknad fra forrige venneaften. Det vil si at vi har 3
nye resipienter til innvielse i april.
Vi har også mottatt søknad fra 2 brødre som tidligere er gått ut av logen .
De vil bli gjenopptatt. Det spirer, og vi ønsker dem alle velkommen.
Torskeaften så ut til å utebli i år pga diverse omstendigheter, men takket
være spreke brødre ble det på kort varsel ordnet med fisk og laget et måltid som sent vil glemmes. Mølja ble for øvrig vår start på landssaken «Odd
Fellow III» og innbrakte en fin startsum.
OM
Odd Sigurd Løkke

Våren videre framover byr på gradspasseringer i Den Edle Kjærlighets grad
og Det Gode Vennskaps grad, samt innvielse i Troskapsgraden.

Vi står også foran nominasjon og valg, og i siste møte i mai er det 25 års veteranjuvel.
Det er et tettpakket program som krever sine menn; jeg ber derfor embedsmenn og brødre
om å være flink å møte. Det styrker arbeidet.
Til sist vil jeg ønske brødrene en god påske sammen med familie og venner.
med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Odd Sigurd Løkke
Overmester

†

Jan Oskar Altmann
døde 18. januar 2017 etter lang tids sykdom. Bror Jan ble 79 år
gammel. Han var en god og trofast logebror, og en meget stor
ressurs for vår loge. Det så man gjennom alle de embedene han
bekledde, og prosjektene han utførte på en utmerket måte. Han
var alltid blid og imøtekommende. Vi føler med søster Kirsten,
barn, barnebarn og oldebarn i sorgen.
Hans stol vil for alltid stå tom, men minnene vil leve.
Vi lyser fred over bror Jans minne.
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JULETREFEST FREDAG 30. DESEMBER
Juletrefesten ble avviklet etter god, gammeldags oppskrift med et sekstitalls barn og
voksne tilstede.
Som vanlig var det alltid-tilstedeværendegjennom-mange-år Marit Bornø som sto for
akkompagnementet til julesangene og gangen rundt juletreet. Det er beundringsverdi;
hennes forhold til Odd Fellow er at hennes
mann er medlem.
Tusen takk Marit!!!
Julenissen var selvsagt også tilstede, noe han
har vært i mange år—tusen takk til han også!
Storrepr. Edvin Vevik, som også har deltatt på dette arrangementet et utall ganger,
uttalte at ”vi må få opp interessen. Det er etter min kjennskap mange barn som kanskje kunne ha glede av å være tilstede; hilse på julenissen, få godtepose, gå rundt juletreet og leke stolleken og andre leker”.

Det er morsomt
med julenissen!
Even Lund og
barnebarn hygger
seg! (t.v.)
Edvin Vevik og Marit Bornø sto
for sang og musikk.

Stolleken er en sikker vinner og skaper liv og
røre og latter.
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LEIRFORENINGSMØTE I ALTA
Tekst: Fred Davidsen Foto: Bjørn Erik Hansen

Torsdag 19.januar ble det avviklet leirforeningsmøte i Ordenshuset i Alta. Det ble et meget amputert møte.
Vi startet fra Hammerfest med 8 mann og tre biler. Den første
med Hans Kr. Østvik ”Boysen” som sjåfør startet ca kl 1330 på
turen innover. Han hadde med seg Bjørnar Hansen, Marvin
Juliussen og Dagfinn Nicolaysen.
Været var ikke det aller beste, men de la trøstig i vei. Veien
over Sennaland var jo åpen.
Ca kl 1530 startet de to andre bilene, Leif Småbakk og undertegnede. Leif hadde med seg Jan Egil Aune og undertegnede var
sjåfør for HM Bjørn Erik Hansen.
Det var blitt litt mer ruskevær, og Leif og Bjørn Erik hadde hatt
rimelig dårlig sikt på Kvaløya, men tilslutt kom de inn til Kvalsund. Vi la trøstig i vei, hele
tiden mens vi sjekket om Sennaland fortsatt var åpen.
Da vi ankom Skaidi, var det blåst opp også der—et uvær
som man sjeldent opplever på den kanten. På veikroa på Det lyse feltet var alt vi så på
turen—kort og godt ingenting
Skaidi var det ingen som kunne si noe om Sennaland.
til bilen foran, - eller veien.
Vi bestemte oss derfor for å ta av mot Alta og se hvor
langt vi kom. Vegvesenets Opplysningsskilt på Skaidisletta fortalte at det var åpent over Sennaland!
Ved Fossen i Repparfjorddalen ble det imidlertid stopp ved bommen, og det var ikke
aktuelt med kolonnekjøring.
Hva gjør vi da?
I mellomtiden hadde vi fått høre at Boysen var kommet over fjellet og var på tur til
Alta. Utsiktene for at vi skulle komme over fjellet med bil viste seg å være forsvinnende
små. Ventet vi , og det ikke skjedde noe, så ville veien tilbake snø igjen, og hva da? Vi
så ikke en eneste brøytebil!!
Vi bestemte oss derfor til å returnere. Været hadde ikke bedret seg, tvert i mot. Sikten var lik null. Det var akkurat så vi klarte å skimte det ene baklyset til Leif noen ganger
Brøytestikkene var heller ikke særlig medgjørlig.
På turen til Skaidi fikk vi høre at veien mellom Kvalsund og Skaidi var stengt!
Jeg stoppet og satte Bjørn Erik av ved hytta og hans og kjørte videre nedover mot Kvalsund—Leif var kjørt i forveien.
Vi kom til Kvalsund, men da var veien til Hammerfest stengt og ville ikke åpne før neste
dag—kanskje! Det endte med at Jan Egil og Leif tok inn på Scandic Dalveien i Kvalsund,
hvor de fikk tilgang til litt mat, et glass øl og en seng. De dro til Hammerfest neste formiddag.
Sennaland var stengt i ca 3 dager.
Hva med de 4 som var i Alta—hvordan kom de seg hjem? De tok hurtigruten, neste
morgen, og hadde en vidunderlig tur, men det er en annen historie.
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Leirforeningsmøte forts.
Avslutningsvis kan nevnes at møtet ble avviklet, som tidligere nevnt,
noe amputert, men med 10 patriarker som behandlet regnskap og
budsjett! Kassereren var blant de som var kommet i god behold
over fjellet. Vel blåst (bokstavelig talt).
Som man skjønner er man ikke alltid venner med værgudene. I de
siste månedene har det vært utgjort. Det kan til tider nesten være
risikosport å komme seg til et møte.
Det skal ikke underslås at som oftest går det bra, men det kan være
spennende.
Vi står han av!!!



Der så vi plutselig baklyset til Leif (hvit pil).

VENNEAFTEN
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 1. februar ble det avviklet venneaften i vår loge. Møtet ble avviklet i henhold
til den nye malen for den type møter.
Det var 32 brødre fra logen tilstede + fem gjester.
Gjestene ble tatt i mot av Storrepresentant Edvin Vevik. Da logen var klar til å ta imot
gjestene i logesalen, ble de hentet inn av Ceremonimester.
OM Odd Sigurd Løkke ønsket velkommen og gav en veldig fin orientering om logen og Ordenen. Etter
et musikkstykke og litt
orientering, ble gjestene først ført ut
av logesalen —deretter brødrene.
Gjestene ble ønsket velkommen til
bords av UM Rune Angel Olsen. Det
Det var mange hyggelige samtaler rundt bordet

ble gitt en kort orientering om denne delen av
møtene våre av UM og OM.
Kjøkkenkomiteen serverte snitter, kaffe og annen
drikke mens praten rundt bordene gikk livlig for
seg. Tilsynelatende fant våre gjester seg godt til
rette. Vi får håpe vi får se mer til dem etter
hvert.
Venneaften er etter undertegnedes mening blitt Tom Christian Robertsen (t.h.) var en av
et fint verktøy for rekruttering av nye medlem- gjestene—her sammen med EksUM Svein
Sigvartsen.
mer .
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TORSKEAFTEN
Tekst og foto: Fred Davidsen

Den årlige torskeaften ble avviklet onsdag 22. februar etter
et fint møte i logsalen.
Våre meget kokekyndige brødre, Nils-Johan Lund og Hans
Kristian Østvik hadde gjort en
flott jobb på kjøkkenet. Med
godt råstoff fra Akkarfjord ble
det et festmåltid.
Det var et meget fristende bord som møtte brødrene på

Møtet ble flott ledet av OM
ettermøte: Skrei, lever, rogn, Sandefjordsmør, rå lok. Det
Odd Sigurd Løkke. Han referer- var fantastisk godt tillaget av våre ”kokker”. Smaken kvalifite bl.a. to søknader som resul- serer snart til en stjerne i Michelin-guiden! Tusen takk!!
tat av Venneaften 1. februar.
Det betyr at vi i april skal ha tre nye brødre til innvielse. Den tredje er resultat fra den
forrige Venneaften! Flott arbeide av vårt kollegium!
På samme møte orienterte EksOM Edvard
Rognlid om prosjektet Landssak 2016-2019—
bygging av redningsskøyta ”Odd Fellow III”,
se neste side.
Denne orienteringen dannet ”kick off” for
vår loge.
OM orienterte om at hele overskuddet på
denne kvelden skulle gå til prosjektet.
To gode og mette brødre, EksOM’ene Trond
Egil Nilsen (t.v.) og Bjørnar Hansen.

Overskuddet ble kr. 4.654,-, en god start.
Da er vi i gang!!

Rolf Bj. Nilsen og Nils-Johan Lund i fortrolig
samtale.
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LANDSSAK 2016-2019—”ODD FELLOW III”
Tekst: Edvard Rognlid

Dette er parolen for landssaken "Redningsskøyta
Odd Fellow III":

”DIN GAVE REDDER LIV”.
Landssakens mål er å samle inn
penger nok til å finansiere minst 60
prosent av en ny Redningsskøyte. Prislappen på båten er ca kr 40 000 000,- og Odd Fellows andel er ca kr 25 000 000,-.
Odd Fellow III føyer seg inn i rekken av redningsskøyter som Ordenen har vært med på
å finansiere.
Det å redde liv må vel sies å treffe mitt i hjerte av budordene våre Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse.
Klarer vi å hjelpe de trengende - de i havsnød - så unngår vi at noen blir foreldreløse og
at noen må begrave sine døde.
Loge 70 Kvitbjørn er kommet godt i gang med vår innsats. Det er løselig planlagt noen
aktiviteter, men ingenting er spikret ennå. Det har vært snakk om stands på sjøens dag
under Hammerfestdagene og fårikålaften til høsten og ikke minst interne lotterier til
inntekt for landssaken.
Stands er en god mulighet til å profilere Ordenen i tillegg til å samle inn penger til landssaken, det er vel på sin plass med ett samarbeid med våre søstre i Loge 79 Meridian om
dette.
Vi skal heller ikke glemme at hver enkelt bror kan gi sitt bidrag direkte til vår innsamlingskonto 4910 11 13980 eller VIPPS til 93003, og skriv Landssak i meldingen.
Pr 19.03.2017 er det allerede kommet inn kr 30.344,25 på innsamlingskontoen. Dette
kommer som bidrag fra brødre, overskudd møljekalas, 15000 bevilget fra logen og grasrotandel. Det er ennå ett stykke vei igjen til delmålet på 36 500,- innen 01.12.2017.
Vær også oppmerksom på at gaver på kr 500,- eller mer gir rett til skattefradrag.
Brødre oppfordres til å registrere Grasrotandelen på logen. Slik kan vi bidra uten å
måtte betale direkte inn på konto. Regnskapsmøtet besluttet at den andelen skulle gå
til Landssaken, så da så!!
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BESØK I NORDKAPP LEIRFORENING
Tekst: Fred Davidsen

Torsdag 2. mars satte noen patriarker seg i bilen og kjørte
til Honningsvåg, hvor vi deltok i møte i Nordkapp leirforening.
Også de er kommet godt i gang med den nye ordningen
innenfor Leiren.
Vi tok del i et flott møte ledet av Høvedsmann Thorgeir
Walsøe. Vi ble meget godt mottatt i Honningsvåg!
Vår 2.HM Bjørnar Hansen og patriark Jan Egil Aune deltok i
to embeder. Patriark Jan Egil Aune fremførte også etisk
post for anledningen—meget tankevekkende og flott fremført!
På møtet ble det bl.a. enighet om at vi måtte arbeide for å
få tilbake de gamle fellesmøtene mellom Honningsvåg, Alta
og Hammerfest.
På ettermøtet serverte Steinarr Jensen hjemmelaget Bacalao—bare det var verd turen.
De fra vår leirforening som deltok var; Bjørn Erik Hansen,
Bjørnar Hansen, Marvin Juliussen, Jan Egil Aune og Fred
Davidsen.

Høvedsmann
Thorgeir Walsøe

Til tross for ”mye vinter” gikk turen problemfritt.

NYE PATRIARKER
Foto: Morten Buan

Lørdag 11. mars på Leirslagning i
Kirkenes, ble vår sekretær Kjetil
Solvang, tatt opp som medlem av
Leir nr. 15 Finnmark sammen med
brødre fra Vadsø og Honningsvåg.
Gratulerer!

FORFREMMELSE

KVITBJØRNposten
f.v.: Ivar Johan Winther-Vadsø,
Kjetil Solvang og Ole Ronny IndrøyHonningsvåg

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

Foto: Fred Davidsen

Onsdag 15. mars ble brødrene
Tor Arne Ellingsen og Ove Brun
Mathisen forfremmet til Den Edle
Kjærlighets grad. Møtet ble ledet
av OM Odd Sigurd Løkke—som
vanlig med stødig hånd.
Kvitbjørnposten gratulerer!

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

Tor Arne Ellingsen (t.v) og
Ove Brun Mathisen
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