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EMBEDSMANNSKURS I ALTA 14. –15. OKTOB ER

F.v.: Kapellan Rolf Bjørnar Nilsen, Fung. EksOM Odd Sigurd Løkke, Inspektør Hans M. Ellingsen, CM Lars Gunnar
Løkke, Eks Stor Skm. Og instruktør Bjørn Erik Hansen, OM Rune Angel Olsen og UM Kjetil Solvang.

God jul!
Du kan også lese Kvitbjørnposten på Internett under oddfellow.no-Loger/leire- Loge nr 70 KvitbjørnKvitbjørnposten.

OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre !

Da er snart 2017 historie, og det nye kollegiet har lagt
bak seg en innholdsrik og lærerik høst termin.
Årets siste møte ble avsluttet med forfremmelse av 3
brødre til den gode vennskaps grad, og ble et stemningsfullt julemøte med god mat og mange brødre tilstede.

OM
Rune Angel Olsen

Et godt oppmøte er viktig, og jeg synes flere av våre nye
brødre har vært flinke å møte. Det lover godt for framtiden og bør være en inspirasjon for oss andre brødre til ”
å møte så ofte vi kan”.

Jeg vil takke kollegiet for et godt samarbeid i høst, og jeg
vil også takke alle de brødre som alltid stiller velvillig opp
når det trenges. Til deg bror som vi ikke har sett så ofte i det siste, vil jeg si, kom! Vi vil
gjerne se deg oftere. Jeg ser fram til et nytt å givende loge år i 2018.
Julen er nå her, og da er det tid for litt ettertanke. De aller fleste av oss samles til julefeiring med familie og venner, men vi må ikke glemme de ensomme, gamle og syke.
Noen oppmuntrende ord, et smil og lykkeønskninger er viktig, vær oppmerksom og gi
noen som trenger det oppmerksomhet!

Kjære brødre m/familier, jeg ønsker dere alle en riktig GOD JUL og GODT NYTT ÅR !

Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Rune Angel Olsen
Overmester
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BRØDRENE JOHANSEN BROTHERS
Tekst: Fred Davidsen Foto: Ulf Bbjarne Johansen

Det har ved flere anledninger vært skrevet på Facebook - Odd Fellows side– om familiemedlemmer (eks.vis far, sønn og sønnesønn) som er medlemmer i Odd Fellow Ordenen.
Jeg tør påstå at vi i loge nr. 70 Kvitbjørn ligger ikke langt unna toppen i så måte. Hør
bare: brødrene Ole Johan , Karl Henrik ,Ulf Bjarne, Geir og avdøde Bjørn Olav, alle med
etternavn Johansen. Jeg har ikke tidligere noen gang hørt om 5 biologiske brødre som
medlemmer i Ordenen, hvorav 4 er, eller har vært medlemmer i loge nr.70 Kvitbjørn.
Bjørn Olav gikk dessverre bort 7. november 2015. Da var han medlem av loge nr 3
Eystein i Trondheim.
Karl Henrik er medlem av loge nr. 111 Olav Trygvasson i Trondheim.
Alle brødrene er mer eller mindre aktiv. Noen bedre?

F. venstre: Karl Henrik, Ulf Bjarne, Bjørn Olav (innfelt), Geir og
Ole Johan, alle med etternavn Johansen.
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MØTE MED STOR SIRE I KARASJOK
Tekst: Fred Davidsen Foto: Morten Buan

Lørdag 2. september ble det avholdt møte i prosjektgruppen for Leir nr 15 Finnmark
på Scandic hotell, Karasjok.
På forhånd var det avtalt møte med bror Stor Sire Morten Buan som var der i
forbindelse med sitt verv som styreleder i HLF (Hørselhemmedes landsforening).
Disse avviklet sitt Nord-Norgesmøte den helgen på samme hotell.
Stor Sire deltok på møtet et par timer på lørdag ettermiddag og bidro med avklaringer m.v.

Fra v.: Stor Sire Morten Buan, EksOM Odd Harald Mathisen-Hvåg, EksOM Ketil
Jørgensen-K.nes, Eks Stor DSkm. Bjørn E. Hansen, EksOM Knut Enochsen-Vadsø,
EksOM Einar Lie-Alta, Eks DSS Fred Davidsen.

Han ble orientert om hvor langt prosjektgruppen var kommet i arbeidet.
Han minnet om at dersom det var noe som måtte behandles på Storlogemøtet i
mai/juni 2018, så måtte det være Storlogen i hende innen 1. november.
Prosjektgruppen ville antagelig sende inn et endringsforslag til Lov for Leire. Dette
ville omfatte avkorting av tiden for opptak i Leiren etter mottak av 3. grad. I dag er
det 3 år. Vi ønsker å korte tiden til 2 år. Det er lov å forsøke!
Det foreløpige er nå sendt til Stor Sire for at Storlogen skal gå gjennom arbeidet
som er gjort, og gi tilbakemelding.
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INSTALLASJON - HFEST OG ALTA LEIRFORENING


6. september kl 1700 ble det ”nye” kollegiet i leirforeningen installert av DSS Jon Holien i Ordenshuset i Hammerfest. Følgende
emb.menn er i ledergruppen i foreningen: HM Bjørn Erik Hansen,
NHM Einar Lie, Kap. Odd Herulf Olsen, sekr. Fred Davidsen og
Skm. Marvin Juliussen.
Tekst og foto: Fred Davidsen

Det var mange patriarker tilstede under installeringen av det nye
kollegiet i leirforeningen; 23 patriarker.
Vi ønsker det nye kollegiet lykke til!
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INSTALLASJON - LOGE NR. 70 KVITBJØRN
Tekst og foto: Fred Davidsen

6. september kl 1900 ble det avholdt Embedsmannsinstallasjon i Loge nr 70 Kvitbjørn i
Ordenshuset i Hammerfest.
Den høytidlige handlingen ble ledet av Distrikts Sto Sire Jon Holien. Han hadde sammen med seg følgende Storembedsmenn:
Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen, Eks OM Dagfinn Nicolaysen, EksOM Einar Lie, EksOM Edvard Rognlid og Eks DSS Fred Davidsen.
Seremonien ble fint gjennomført av Distrikts Stor Sire og foran nevnte embedsmenn.
Følgende valgte kollegium og utnevnte embedsmenn ble installert:
OM Rune Angel Olsen, UM Kjetil Solvang, Sekr. Per Valved, Skattm. Einar
Paulsen og CM Lars
Gunnar Løkke, alle
DSS Jon Holien sammen med vår nye OM Rune valgte embedsAngel Olsen
menn.
Utnevnte: Kap. Rolf Bjørnar Nilsen, Insp. Hans Mathias Ellingsen, , I. vakt John Eirik Nilsen, CM h.ass. Jarle Marthinsen, CM v. ass. Børge Østvik. Bror UM utnevnte bror Sverre
Gagama til UMs H. Ass.
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SERVITØRER
Tekst og foto: Fred Davidsen

Lørdag 16. september ble Rebekkaleir nr 19 Nordkapp installert i Ordenshuset i
Hammerfest etter at setet for leiren var flyttet dit for inneværende periode.
Matriark Sølvi Løkke ble innsatt som Hovedmatriark (HM) og leder for leiren.
DSS Agnes Henriksen ledet installasjonen sammen med sinestorembedsmenn.
Etter direkte anmodning fra den nye Hovedmatriarken bidro patriarkene Georg Liland, Fred Davidsen og Rolf Bjørnar Nilsen i kjøkkentjenesten/serveringen. I tillegg
deltok Even Lund.

F. v.: Even Lund, Rolf Bjørnar Nilsen, Georg Liland og Fred Davidsen
Vi deltok både i serveringen og i kjøkkentjenesten. Heldigvis hjalp
matriarkene Evelyn Davidsen og Solfrid Mortensen til da maten
skulle serveres. Vi følte at det gikk veldig godt, - og hurtig.
I all beskjedenhet tør jeg påstå at vi etter hvert er blitt noen kløppere med oppvaskmaskinen. Vi begynner å gå Edvard i næringa!
Vel blåst gutta!

FESTLOGE 20. JANUAR 2018
UM Kjetil Solvang minner om at vår loge skal arrangere årets
festloge på lørdag 20. januar 2018.
Han anmoder brødrene om å holde av denne kvelden til
dette.
Det vil komme invitasjon i god tid på nyåret,
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FORFREMMELSE
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 20. september ble brødrene Tor
Arne Ellingsen og Ove Brun Mathisen forfremmet til Den Høye Sannhets Grad i en fin
seremoni ledet av vår nye Overmester Rune
Angel Olsen.
Sistnevnte gjorde en flott seremoni—man
skulle tro han ikke hadde gjort noe annet!
Vel blåst bror Overmester.
Brodermåltidet ble ledet med stødig hånd
F.v.: Tor Arne Ellingsen og Ove Brun Mathisen
av vår nye Undermester Kjetil Solvang.
Han ønsket brødrene velkommen til bords til et måltid bestående av Røkt svinekam
med tilbehør, samt panacotta til dessert.
Ansvarlig for matlagingen var brødrene Nils Johan Lund og Rolf Bjørnar Nilsen.
Som ”vanlig” smakte maten forteffelig.
UM Kjetil Solvang som er fadder til bror Ove gratulerte
og ønsket han velkommen som ny tredjegrads
bror.Han minnet om pliktene som fulgte med graden.
Dernest holdt bror, pappa og fadder Hans M. Ellingsen
(Thias) en fin tale til de nye tredje grads brødrene, spesielt rettet mot sin
sønn Tor Arne. Også
han minnet bl.a. om
Bror Hans Mathias Ellingsen
plikten til å takke ja til
embeder dersom man ble forespurt.
Storrepresentant Ketil Johnsen minnet de nye tredjegrads brødrene om Leiren, som er neste trinn på utviklingen innenfor Odd Fellow Ordenen. Om tre år kan de
bli kallet til Leiren dersom de viser en rimelig grad av
interesse i logearbeidet.
Det ble en fin og minnerik logekveld.
Kvitbjørnposten gratulerer!
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Storrepresentant Ketil Johnsen

EMBEDSMANNSKURS
Tekst og foto: Fred Davidsen

Helgen 14. og 15. oktober ble det
arrangert kurs for de nyvalgte embedsmenn i Distrikt nr 12 Finnmark. Kurset ble
ledet av Distrikts Stor
Sire Jon Holien. Sammen med seg hadde
han som instruktører
F.v.: Kap. Rolf Bjørnar Nilsen, EksOM Odd Sigurd Løkke, Insp. Hans
Eks Stor Skm. Bjørn
M. Ellingsen, CM Lars G. Løkke, EksStor Skm. Bjørn E Hansen, OM
Erik Hansen, EksOM
Rune A. Olsen og UM Kjetil Solvang
DSS Jon Holien Einar Lie, EksOM Odd
Harald Mathisen, EksOM Asbjørn Berg og Eks DSS Fred Davidsen.
Kurset startet lørdag formiddag kl 1100 og ble åpnet av DSS som ønsket velkommen til
Ordenshuset i Alta. Han beklaget at det var så mange forfall, - lite å gjøre med det. Han
ønsket at vi som var tilstede skulle få en hyggelig og forhåpentligvis lærerik helg, og
ønsket alle lykke til.

Loge 43 Nordlys, Honningsvåg
F.v.: Dan Kåre Nilsen, OM Harald Frantzen, kap. Ulf Syversen, UM
Ole Håvard Olsen, sekr. Tommy Solbakk, EksOM Odd Harald
Mathisen.

Loge 55 Varanger, Kirkenes
OM Jørn Malinen, EksOM Ketil Jørgensen, CM
Geir Sørgård og Sekr. Martin Ryeng

DSS gikk deretter gjennom Etiketten og HV.
Det ble servert lunsj både lørdag og søndag på Odd Fellow huset under ledelse av OM
Alf Harald Johansen. Lørdag ble deltakerne satt i arbeid i sine respektive grupper. De
hadde gjennomgang av den Administrative delen lørdag. Søndag var det gjennomgang
av de forskjellige gradene. Følgende grupper var i virksomhet: Gruppe Skm. v/Asbjørn
Berg, Gruppe Sekr. v/Fred Davidsen, Gruppe OM/EksOM v/Bjørn Erik Hansen, Gruppe
UM v/Odd-Harald Mathisen og Gruppe CM/Kapellan/Inspektør v/Einar Lie.
Tilbakemeldingene var positive. Deltakerne var tydeligvis rimelig godt fornøyd med
oppholdet i Alta.
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LEIRFORENINGSMØTE
Tekst og foto: Fred Davidsen

Torsdag 23. november ble det avviklet leirforeningsmøte i Ordenshuset i Hammerfest.
Våre patriarker fra Alta meldte forfall, da det ble sendt ut ekstremvarsel over værmeldingene. Synd—det er ikke første
gangen i år at det har skjedd. Værgudene har til tider vært helt
umulig på møtedagene.
Utenom disse har vi jo hatt strålende vær.
Til tross for været
så ble det avviklet
et trivelig møte av
patriarkene i Hammerfest.
Møtet ble avsluttet
med velvalgte ord
fra patriark og vårloges Storrepresentant Ketil Johnsen. Han tok for seg
”Vennskap, Kjærlighet og Sannhet” til ettertanke for de tilstedeværende. Flott avslutning.

EksHP Edvard Rognlid og patriark
Jarle Marthinsen.

Patriarkene Nils-Johan Lund og Torbjørn Nilsen hadde snekret i hop nydelig lapskaus;
den ble tydelig verdsatt av patriarkene.

Det var kø på kjøkkenet når det skulle
ryddes og vaskes.
Mon tro om de
respektive kjenner
til hvor mye god
kjøkkenkompetanse
som finnes hos den
enkelte?
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FORFREMMELSE OG JULEMØTE
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 6. desember ble en fin kveld i loge nr 70
Kvitbjørns historie. Først ble det foretatt forfremmelse til Det Gode Vennskaps grad av brødrene Leif Arne Eide, Stig Are Brun og Jon Helge
Løkke.
Forfremmelsen ble en flott seremoni i h h t ritualet ledet av OM Rune Angel Olsen.
Forhåpentligvis fikk våre tre brødre også en fin
opplevelse.
Etter forfremmelsen ble logen lukket. Deretter
var det julen som fikk fokus en stund, idet man
gjennomførte Julespill fra Vestfold. Det ble en
flott møte– og juleavslutning for alle de 38 tilstedeværende brødre.

F.v.: Leif Arne Eide, Stig Are Brun, Jon
Helge Løkke, bak OM Rune Angel Olsen,

På menyen sto Pinnekjøtt med nødvendig tilbehør både på fatet og i glasset. Maten smakte
nydelig—all
ære til
kjøkkenet som
ble ivaretatt av
Lars
Det var gledelig mange brødre tilstede på
Gunnar møtet. Det laget en fin avslutning på denLøkke og ne terminen.
Svein
Erik Kristoffersen (han sørfra).
Det har nærmest blitt tradisjon at bror
Svein Erik kommer på julemøtet noe som
vi synes er veldig hyggelig!! Denne gangBrødrene Svein Erik Kristoffersen (t.v.) og
en havnet han også i kjøkkenkomiteen og
Svein Sigvartsen.
viste seg som en meget habil potetskreller
(sammen med bl.a. undertegnede).
Kvitbjørnposten gratulerer med forfremmelsen og ønsker alle brødrene en god jul.
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LEIRFORENINGSMØTE I ALTA
Tekst: Fred Davidsen

Torsdag 7. desember ble det avviklet møte i Hammerfest og Alta
leirforening i Ordenshuset i Alta.
Det ble et hyggelig møte ledet av Høvedsmann Bjørn Erik Hansen. Etter dagsorden forsøkte man et opplegg for venneaften.
OM Geir Kolstad var gjest. Han uttalte at det var en grei måte å
bli kjent med leiren på.
Leirforeningen gjennomførte også et lite julespill som en avslutning på denne møteterminen. Det var en koselig stund og frister
til gjentagelse neste år.
Det var 17 patriarker til stede, hvorav 6 kom fra Hammerfest. Fra
Hammerfest deltok følgende: Bjørn Erik Hansen, Bjørnar Hansen,
Nils-Johan Lund, Marvin Juliussen, Hans Kristian Østvik og Fred
Davidsen.

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