
ANDRE BILDE UT. Brith May Kvitblik gir dette bildet til 

Rebekkalogen og deres innsamlingsaksjon for ny redningsskøyte 

som skal ha base i Bodø. Foto: Bjørg Helskog Hjemås. 

 

Artikkel i Saltenposten 1. juni 2017 
 
 

Verdifullt bilde til «ny båt» 
 

Kunstner Brith May Kvitblik gir et av sine mest verdifulle 
malerier til innkjøp av en ny redningsskøyte. 
 

SYVIA BREDAL, 
90 93 09 27 
 

FAUSKE: Da 

prosjektansvarlig i 

Rebekkaloge nr. 125 Louise 

på Fauske fremla ønsket om 

et maleri fra kunstner Brith 

May Kvitblik, var det ikke 

nei i hennes munn. 

- Innkjøp av den nye RS 

«Odd Fellow III» som er 

under bygging, er en sak 

som hun gjerne vil støtte 

opp om, forteller Bjørg 

Helskog Hjemås. 

 

Er medlem selv 
Brith May Kvitblik, som 

også selv er medlem i 

Rebekkalogen, har i mange 

år hatt mange spennende 

prosjekter som har gjort 

henne kjent. 

 - Ikke bare i lokalmiljøet, 

men også ute i det ganske 

land. Hun har tatt 

kunstutdanning og er blitt 

antatt på «Nord norsken» og 

har fått mye oppmerksomhet 

som kunstner. 

 

 

 

 

Tidligere prosjekt 
Hun slo gjennom lokalt på 90-tallet, da hun laget en tre meter lang is-skulptur i Fauske sentrum. Etter 

det fikk hun oppdraget å designe minnebautaen i Melenci parken. 

 Maleriet Brith May Kvitblik har gitt til inntekt for Redningsselskapet, bærer preg av savn – noe havet 

ofte gir. 

 

I full gang 
- Brith May Kvitblik er en profilert kunstner og et medmenneske som viser respekt for de hun møter 

på sin vei. Hun øser ut av det hun kan, og det hun brenner for, forteller prosjektansvarlig Bjørg 

Helskog Hjemås. 

 Rebekkalogen er nå i full gang med loddsalget og vil være å finne rundt om på Fauske og i distriktet 

med sitt kunstlotteri. De håper at mange vil gi sin støtte til den nye redningsskøyta RS «Odd Fellow 

III» 

 

sylvia.bredal@saltenposten.no 

  

mailto:sylvia.bredal@saltenposten.no


Brev sendt til næringslivet i Fauske og Sørfold   



 
 

 
 
 
  



Rita M. Lindberg Pettersen 
                2. gevinst  
             Tittel: Hjem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               Sonja Øyre 
                4. gevinst  
                Tittel: Øya 

Brith May Kvitblikk     
          1.gevinst  
        Tittel: Savn 

    Lisbet Blekastad  
          3. gevinst 
       Tittel: Undring  

           Kari Thomassen 
                5. gevinst  
              Tittel: Vårlys 



Her er brevet som bl.a. er sendt til Fauske Båtforening med spørsmål om støtte. 
 

 
 

Rebekka Loge nr. 125 Louise 
Postboks 82 
8201 Fauske 

 
 

 
Fauske Båtforening        Fauske, 26.04.2017        
v/Fred Roger Horndal 
Vikaveien 12 
8200 Fauske 
 

 
Odd Fellow Ordenen har valgt Redningsselskapet som sin Landssak 2016-2019 
 

Redningsselskapets nye redningsskøyte ODD FELLOW III skal ha sin base i Bodø og ha sitt 
virke langs Nordlandskysten. 
Planen er at skøyta, som er en topp moderne skøyte i Ulstein-klassen, og har en prislapp på 
vel 40 millioner kroner, skal døpes i Bodø i april 2019.  
Odd Fellow Ordenen må bidra med minst 60 % av kostnaden for å få navnet på skøyta. Dette 
utgjør vel 25 millioner kroner, et beløp som alle landets loger må samle inn.  I Rebekkaloge 
nr.125 Louise på Fauske, er vi 69 medlemmer.  Vårt mål i Landssaken, i forhold til 
medlemsantall, er å samle inn ca. kr. 80.000,- kroner.  Dette tror vi at vi skal klare, ved blant 
annet å be de maritime aktørene i Salten om hjelp til å bistå oss. De innsamlede midlene skal 
uavkortet gå til landssaken.  Dette er et stort økonomisk løft, som handler om å redde liv på 
havet, og hvor vi alle må bidra.  
Vårt totale innsamlede bidrag til Landssaken vil bli presentert i Saltenposten i desember 
2019. 
 I 2017 fyller Redningsselskapet 125 år.  Deres motto er: ”Når andre går inn, går vi ut”  
For mer informasjon, se vedlegget og/eller se redningsselskapet.no 
 
Som prosjektansvarlig for Landssaken 2016-2019 i Rebekkaloge nr. 125 Louise på Fauske, vil 
jeg på logens vegne, få lov til å overbringe et ønske om støtte fra din bedrift til den nye 
redningsskøyta.  
 

Støtte til Landssaken kan betales inn til: Rebekkaloge nr. 125 Louise, Postboks 82, 8201 
Fauske på konto 1503.31.51583. NB! Merk betalingen med organisasjonsnummer og 
”Landssaken 2016-2019”.  Beløp over kr. 500,- vil bli rapportert inn til skattemyndighetene 
og gi  24 % skattefradrag.  
 
På forhånd vil jeg takke for all velvillig støtte til dette viktige formålet!  
 
Med vennlig hilsen  
for Rebekkaloge nr. 125 Louise  
 
Bjørg Helskog Hjemås 
Kontaktperson/prosjektansvarlig, tlf.: 926 29 336 
Postadresse: Postboks 126, 8201 Fauske    



Der stevner en skute 

Der stevner en skute blant holmer og skjær, 
og helst går den ut i forrykende vær. 
Når stormen sliter i takkel og taug. 
Når snekavet står som en vegg for baug. 
Når nødbluss sendes i natten ut, 
Da er det at skuta går ut! 

Du kjenner den sikkert – det hvite skrog 
med ringen og flagget – klar til Dåd! 
Du ser den på havet i allslags vær 
og helst når det bryter om båer og skjær. 
Når riktig det blåser med regn og sludd. 
Da er det at skuta går ut! 

Når stormen raser inn over land – 
da skjelver en husmor for sønn og for mann. 
”Er han der ute på ville hav – 
ser de land i det tette kav?” 
De venter i spenning og uvisshet. 
Mon ”Redningsskøyta” er med? 

En fisker fortalte meg her en dag: 
”Jeg arbeider og for vår redningssak. 
Ingen aner, når sjøen går svær 
å vite at hjelpen er ganske nær. 
Det gir en trygghet, det gir en styrke, 
til fortsatt strev i vårt harde yrke” 

Det anger snart av vår over veier og stier, 
med fuglesang gjennom skogkledte lier. 
Vi synes bygda vår er så vakker, 
her er både fjell og bakker – 
Vi ønsker alt godt for vår sjømannsstand 
og for Norge – vårt deilige land! 

 

Disse versene, som er skrevet av Magda Klette, tidligere medlem i Laukåsen Redningsforening i 
Misvær, håper jeg kan være med å gi oss motivasjon, pågangsmot og evne til å nå det målet som Odd 
Fellow Ordenen har satt for Landssaken 2016-2019. 

Vi ønsker hverandre lykke til med arbeidet! 

 

 

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Bjørg Helskog Hjemås 
Kontaktperson/Prosjektansvarlig 

 

 
 


