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

OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre
Da er vi kommet langt inn i vår terminen på loge
året 2018. Våren lar nok ennå vente på seg, men vi
har snart lagt bak oss 3 ganske aktive loge måneder.
Oppmøtet fra brødrene må også sies å ha vært bra
og det lover jo godt. En vellykket Festloge i januar
med et femtitalls deltakere, fin seremoni, god mat
og stemning.
I Februar hadde vi en Venneaften som vi absolutt
må si var vellykket og som ser ut til å lede til flere
OM
nye brødre på vårt innvielses møte i mai.
Rune Angel Olsen
I mars hadde vi 5 brødre som ble forfremmet til
Den Gode Vennskaps Grad under en fin seremoni,
på ettermøtet var det torskeaften/møljekalas som smakte alldeles utmerket.
Og på vårt siste møte hadde vi en stor begivenhet som ikke er alle forunt å kunne oppleve, nemlig tildeling av 50 års veteran juvel til bror Odd Selnes, tildelingen ble foretatt av bror Distrikts StorSire i en fin seremoni.
Bror Odd Selnes er kun den andre i loge 70 Kvitbjørn som når denne milepælen,
den første var avdøde bror Ivar H. Pedersen.
Vi har fortsatt mye på programmet framover som vi kan glede oss til i april og
mai, så vi håper på godt frammøte fra brødrene. Det styrker arbeidet og skaper
god stemning.
Men før den tid skal vi ha påskeferie å ladde batteriene i lag med venner og familie. Jeg ønsker alle brødre m/familier en riktig god påske!

Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Rune Angel Olsen
Overmester

2

JULETREFEST
Tekst : Fred Davidsen foto: Kjetil Solvang

Den tradisjonelle juletrefesten ble som vanlig avviklet 28. desember—4. juledag. Det
var bra oppmøte iflg. kilder som var tilstede, ca 20—25 barn, en god del voksne, arrangørstaben og julenissen. Det kunne ha vært flere?!
Som mange tidligere år, sto Marit Bornø for å frembringe lyd på
pianoet til julesangene—bror Edvin Vevik var forsanger .
Takk til begge to. Stemningsskapende!



Som sedvanlig var
julenissen populær; ikke bare
blant de unge!!
Bror Rolf-Bjørnar
Nilsen og julenissen.




Det var selvsagt også gange rundt
juletreet, hvor både små og store
deltok.
Det ble godteposer fra julenissen
til barna og kaffe kaker til de voksne. Avslutningen er ballongslippet hvor barna kappes om å
sprenge flest ballonger.
Festlig (I alle fall for barna)!
Juletrefesten—Flott tiltak som vi
må bevare.
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LEIRFORENINGMØTE
Tekst og foto: Fred Davidsen

Torsdag 18. januar ble det avholdt leirforeningsmøte i Ordenshuset i Hammerfest.
Møtet omhandlet i hovedsak Regnskap for 2017 og budsjett for
2018. Med den virksomheten som blir avviklet i foreningen klarer
man knapt å holde hodet over vannet når det gjelder økonomi. Vi
er avhengig av tilskudd fra Leir nr 15 Finnmark, noe vi har fått i de
senere år.
Rekruttering til leiren er en hovedsak,
og etter at regnskap og budsjett var
kommet vel i havn, gikk man over til å
gjennomføre Venneaften. Fire 3. gradsbrødre ble ført inn i leirsalen, hvor de
ble satt på reserverte plasser. Alle
brødrene er embedsmenn i loge nr 70
Kvitbjørn.
Høvedsmann Bjørn Erik Hansen orienterte om leirens symbolikk og egenart,
hvordan man kan bli medlem, økonomi
mv., hvoretter han refererte Stor Sires leirtale.
To trofaste patriarker– Ketil Johnsen og Dagfinn
Nicolaysen.

Leirforeningsmøtet ble avsluttet på ritualmessig måte, noe de gjestende brødre
deltok i.
På ettermøtet serverte kveldens kokk, Hans Kr. Østvik, hjemmelaget lasagne. Den
smakte aldeles fortreffelig.
Det var 16 patriarker til stede og 4 gjester.
Gjestene var Einar Paulsen, Hans M Ellingsen, Tor Arne Ellingsen og Ove Brun Mathisen.

4

FESTLOGE



Tekst og foto: Fred Davidsen

Lørdag 20. januar kl 1830 ble det avviklet festloge i regi av Loge nr 70 Kvitbjørn. Det var
mellom 60 og 70 gjester, søstre og brødre tilstede i logesalen og på taffelet i etterkant.
Festlogen ble en fin stemningsfull stund i vår flotte logesal under
ledelse av OM Rune Angel Olsen. Møtet ble avsluttet med flott
sang av vår unge bror Tor Arne Ellingsen.
Han fremførte ”Eg ser” av Bjørn Eidsvåg med pianoakkompagnement, - nydelig!
Det ble servert en aperitif før alle ble invitert til bordet, hvor
”chef” Rudi Pedersen hadde tilberedt forrett med røyket laks,
lammestek med tilbehør til hovedrett og panacotta med bringebær til dessert. God
drikke hørte også
med—vin, øl og mineralvann. Mat og drikke
smakte fortreffelig.
Når maten ble servert
av fire elever fra kokkelinjen på Videregående skole under kyndig ledelse av
”restaurantsjef” Edvard Rognlid, - da kunne det ikke bli bedre!

Tor Arne Ellingsen

Det var flott stemning rundt bordene!

Vår Overmester Rune Angel Olsen holdt en fin tale, i likhet med
Overmester i loge nr 79 Meridian Gunn Britt Trondsen.
Takk for maten talen ble spirituelt og flott fremført av gjest Frode
Larsen som en verdig avslutning på taffelet.
Frode Larsen

Vel blåst bror Overmester for en flott avviklet kveld i god
Odd Fellow ånd!
Forts.
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Festloge forts.

”Ungdomdbordet” f.v.: Frode Larsen, Lilja B. Larsen, Geir
Sneve, Monica Strømme , Anita Emaus , Alf Ole Berglund, Beate Juliussen og Ove Hagen

Som så mange ganger før, var det ”Moods”
som spilte opp til dans. Duoen består av
Solbjørg og Morten Heggelund.
Fin musikk!
Fv.: Grethe Johannessen , Storrepr. Ketil Johnsen,
Gunn Hansen og Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen.

Til v.: Mye kjentfolk, - Rolf Mathisen, Sverre Gagama og kone,
Skm. Einar Paulsen og kone, fru
Svendsen m.fl.
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FOREDRAG OM REDNINGSSELSKAPET
Tekst/foto: Fred Daviden

Onsdag 7. 2. 2018 ble det avviklet møte i Loge
nr 70 Kvitbjørn under ledelse av fung. Overmester, UM Kjetil Solvang.
Hovedsaken i dette møtet var foredrag om
Det norske Redningsselskapet
ved distriktsleder (Finnmark) Rune Wedding.
Han fortalte at de har redningsskøyter i Sørvær, Mehamn, Båtsfjord og Havøysund. I
tillegg har de en båt i Alta som blir drevet av
frivillige personer fra Alta.
Rune Wedding
Redningsselskapet har 78 % deltakelse i alt av
sjøredning. Langs land er det mest av serviceoppdraag.
Som kjent er det Redningsselskapet som er mottaker av penger i forbindelse med
Odd Fellows landssak, bygging av en ny redningsskøyte som skal sjøsettes i april og
døpes i april 2019. Alt dette skal skje i forbindelse med Odd Fellow Ordenens 200
årsdag, 26. april.
Landssaken har til nå (7.2.) innbragt ca. 14
millioner penger. Båten vil totalt koste ca 40 millioner kroner. Odd Fellow skal
dekke minst 25 millioner kroner for å få navnet på den.
Den nye båten ”Odd Fellow III” skal ha et mannskap på 3 og en hastighet på 38
knop, og vil sannsynligvis bli stasjonert i Bodø.

VENNEAFTEN
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 21. februar 2018 ble det avholdt logemøte og venneaften i Loge nr 70 Kvitbjørn i Ordenshuset i Hammerfest.
Møtet ble ledet av Overmester Rune Angel
Olsen. Det var 24 brødre tilstede.
Etter at Arbeidsmøtet var lukket, tok logen
imot 2 gjester inn i loggesalen.
Disse ble ønsket velkommen av OM og orientert i hht. den utarbeidede rettledningen for
Venneaftener.
Det ble en fin stund i logesalen sammen med
gjestene Rolf Johnny Nilsen og Stian Laukli Johnsen.
Etter avslutning av møtet ble det servert karbonader med tilbehør. Ved brodermåltidet orienterte Undermester Kjetil Solvang om ettermøtet.
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LEIRFORENINGSMØTE
Tekst og foto: Fred Davidsen

Torsdag 22. februar ble det avviklet møte i
Hammerfest og Alta leirforening under ledelse
av Høvedsmann Bjørn Erik Hansen. Møtet ble
avviklet i Ordenshuset i Alta.
Det ble gjennomført i henhold til rituale for
leirforeningen som er godkjent av
Storlogen 14.desember 2017.
Som alltid var det meget hyggelig å delta på møte i Alta. Denne gangen bar imidlertid møtet preg av patriark Reidar Nicolai Olsens dødsfall. Han døde 13. februar på UNN i Tromsø
etter kort tids sykeleie.
Leirforeningen avholdt en minnestund over en ressursperson
som uventet gikk bort så brått. Han vil bli sterkt savnet både i
loge nr 102 Svanen og i leirforeningen.
Reidar Nicolai Olsen
På ettermøtet serverte «kokkene» Harald Mikkelsen og Svein Torbjørn Nilsen
nydelig hjemmelaget ertesuppe.
Det var 18 patriarker til stede. Fra Hammerfest deltok:
Bjørn Erik Hansen, Nils-Johan Lund, Jarle Marthinsen, Kjell Valle, Bjørnar Hansen, Marvin Juliussen, Fred Davidsen og Svein Kivijervi.

FORFREMMELSE 7.MARS 2018—OG TORSKEAFTEN
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 7. mars ble det foretatt forfremmelse av 5 brødre. Alle fikk
Det Gode Vennskaps grad av Overmester Rune Angel Olsen, som
ledet hele den flotte seremonien.
Sammen med seg hadde han gode aktører som alle gjorde et flott
arbeide. Uten forkleinelse til de andre, men vi må nesten nevne
spesielt EksOM Edvard Rognlid. Han er den fødte skuespiller.
De brødrene som ble tildelt graEdvard Rognlid
den var: Øivind Naustvik, Bengt
Solstad Hansen, Raymond Sletten, Leif Arne
Eide og Stig Are Brun.
Det var hele 36 brødre tilstede i logen denne
kvelden.
Et emne var forfremmelsen, men at kjøkkenkomiteen serverte torsk, lever og rogn, gjorde
nok også sitt for det gode fremmøte.
Forts.
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Forts.
Maten var tilberedt av unge brødre, og den
smakte nydelig.
Etter at maten var fortært, holdt OM en flott
tale til de nye brødrene a v Det
Gode Vennskaps grad. Bror Øivind Naustvik,
som hadde tatt turen fra Stavanger/
Haugesund for å bli forfremmet holdt talen lpå
vegne av alle de fem brødrene I tillegg til å
takke for graden, var hans hovedtema viktigheten av anerkjennelse for de jobbene de
forskjellige tar på seg.
Foran f.v.:Øivind Naustvik, Bengt S. Hansen
Flott tale!
Bak f.v.:Stig Are Brun, Leif Arne Eide og
Raymond Sletten.

Kvitbjørnposten stiller seg i gratulantenes rekke!

LEIRSLAGNING I HAMMERFEST 9. OG 10. MARS 2018
Tekst: Fred Davidsen Foto: Bjørn Erik Hansen/ Fred Davidsen

Hovedpatriarken i Leir nr. 15 Finnmark hadde tatt med seg sitt kollegium til Hammerfest hvor det ble gjennomført leirslagning g i alle grader.
Møtene ble avviklet med DKP graden på fredag kveld, Distriktsstorlogemøte lørdag
formiddag, DGL graden kl 1500 og Patriarkgraden kl 1900. Litt av en maraton, men
møtene ble flott avviklet.
Hfest og Alta leirforening stilte med vakter. I tillegg
bidro vi med YP (EksHP Edvard Rognlid) og Veiviser
(EksDSS Fred Davidsen).
Fredag kveld fungerte Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen som Sekretær.
Etter møteslutt fredag kveld serverte NilsJohanLund og Hans Kristian Østvik karbonader m/
F.v.: Kjetil Solvang,Ole Ronny Inderøy tilbehør, før deltakere fra Honningsvåg kjørte hjem.
og Lars Gunnar Løkke fikk DGL graden.
Det må også nevnes at Østvik hadde bakt to store
kaker—»Verdens beste» -til møtet. Disse dekket
behovet for noe å bite i mellom møtene. Nydelig kake!
Patriarkene fra Honningsvåg som fikk DKP graden 9. mars var: Jonas Fjellvang Kåven,
Geir Kristiansen, Roger Hansen, Odd Arne Nilsen og Rolf Midtgård.
Forts.
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Leirslagning forts.
Taffelet på lørdag kveld ble ledet av Eks Stor Skm Bjørn Erik Hansen med meget stødig hånd og lune
kommentarer.
Våre utmerkede
kokker serverte til
forrett blomkålsuppe. Hovedretten var saltkjøtt
og flesk m/
tilbehør og til desDSS Jon Holien og HP Trygve Røtvold
F.v.: Espen Pettersen, Per Valved og
sert panacotta.
Leif Arne Asphaug Hansen—nye patri- Nydelig hjemlaget mat som smakte fortreffelig.
arker.
DSS Jon Holien og HP Trygve Røtvold holdt fine taler
til patriarkene. Det samme gjorde eksOM Svein Harald Pettersen, som gratulerte sin
sønn med Patriarkgraden.
KVITBJØRNPOSTEN GRATULERER MED DE NYE GRADENE.

STORLOGEGRADEN
Tekst: Fred Davidsen foto: Bjørn Erik Hansen

Lørdag formiddag kl 1200 startet Distrikts Storlogemøtet under ledelse av Distrikts
Stor Sire Jon Holien.
Tema for møtet var
tildeling av Storlogegraden til kvalifiserte
Eks Overmestre.
Som kvalifiserte regnes de EksOM som
har alle leirgradene.
Som fungerende Storembedsmenn hadde
F.v.: DSS Jon Holien, EksOM Svein Harald Pettersen—Honningsvåg,
DSS med seg::
Eksom Odd Sigurd Løkke, Jørgensen—Kirkenes.
Eks Stor Skm Bjørn
Erik Hansen (Eks DSS),
Eks DSS Fred Davidsen (Dep. SS), Storrepr. Ketil Johnsen (Stor Marsjal ), Storrepr.
Arild Løvland (Stor Kap.), EksOM Knut Erik Mauseth (Stor Vakt), EksOM Edvard Rognlid (musikkansv.).
Møtet ble høytidelig og flott gjennomført etter ritualet.
Kvitbjørnposten gratulerer!
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TILDELING AV 50 ÅRS VETERANJUVEL
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 21. mars 2018 ble en minnerik kveld i Loge nr.
70 Kvitbjørns historie. Da ble logens 2. veteranjuvel for
50 års medlemskap tildelt bror Odd Selnes.
Distrikts Stor Sire (DSS) Jon Holien foresto denne begivenheten. Han hadde med seg følgende fungerende
Storembedsmenn:
Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen, Storrepresentant Ketil Johnsen, EksOM Nils-Johan Lund og EksDSS
Fred Davidsen.
Seremonien ble flott og høytidelig gjennomført etter
ritualet.

50 ÅRS VETERAN
ODD SELNES

Foran f.v.: DSS Jon Holien og veteranen Odd Selnes.
Bak f.v: EksDSS Fred Davidsen, Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen,
EksOM Nils-Johan Lund, Storrepresentant Ketil Johnsen.

Bror Odd ble tatt opp i Loge nr 43
Nordlys, Honningvåg, den 9. november 1967.
Det vites ikke eksakt når tid han
ble overført til Loge nr. 70 Kvitbjørn.
Han var imidlertid UMs h.ass. fra
1971 til 1973.
Etter det har utdanning og arbeide
(salg av hus—helst på kveldstid)
tatt det meste av hans tid.
Undermester Kjetil Solvang var
ansvarlig for, ikke bare gjennomføringen av brodermåltidet. Han
var i tillegg kokk for anledningen.
Han serverte lammegryte med
tilbehør. Til dessert var det panacotta med bringebærsaus og bær.
Til en slik kveld var kun det beste
godt nok! .—et nydelig måltid!!
Forts.
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50 års veteran forts.
KVITBJØRNposten
Redaktør m.m.
Fred Davidsen
950 34442
fredd@fikas.no

Det var god stemning rundt bordet

DSS Jon Holien holdt en
fin tale for jubilanten,
hvor han også overbragte
hilsen fra bror Stor Sire.
Han understreket at veteraner er viktige for vår

OM gratulerte jubilanten på vegne av logen
og overbragte en blomsterbukett fr brødrene.
Jubilanten takket for den flotte og rørende
seremonien i logesalen og for tildelingen av
veteranjuvelen.
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