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Forfremmet til DHSG 19. september

60 års veteran Roald
Andreassen sammen med
Stor Sire Morten Buan

God Jul!

EksOM Bjørnar Hansen — fornøyd 25
års veteran.

OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre !
Da er nok et loge år snart over. Året som har gått har vært
veldig innholdsrikt.
Vi har blant annet hedret en 50 års veteran, og vi har innviet 8
nye brødre.

Overmester
Rune Angel Olsen

Jeg er også imponert over fremmøtet vi har hatt på logemøtene i 2018. Flere av våre nye brødre har vært flinke til å møte.
Det lover godt for framtiden.
Jeg vil takke kollegiet for et godt samarbeid i 2018, og jeg vil
også takke alle de brødre som alltid stiller velvillig opp.

Julen er nå her. De aller fleste av oss samles til julefeiring med familie og venner, men
vi må ikke glemme de ensomme, gamle og syke. Gi dem noen oppmuntrende ord, et
smil og lykkeønskninger.
Kjære brødre m/familier , jeg ønsker dere alle en riktig GOD JUL og ET GODT NYTT ÅR !

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

†
Bror Rolf Bertil Mathisen
døde 13. oktober 2018, nær 84 år gammel. Han ble innviet i
Odd Fellow Ordenen 23. april 1976, og var et trofast medlem i 42 år.
Etter at han ble rammet av sykdom, har han den siste tiden bodd i
Kirkeparken Omsorgssenter. Bror Rolf vil bli sterkt savnet som den gode
bror han var.
Vi lyser fred over hans minne
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25 ÅRS VETERANJUVEL
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 5. september ble det avviklet møte i loge nr 70
Kvitbjørn. Det ble nok en minnerik kveld for Logen og
ikke minst for kveldens hovedperson EksOM Bjørnar
Hansen. Ved den anledning ble han tildelt veteranjuvel
for 25 års medlemskap i Logen.
Den flotte seremonien ble meget godt ledet av Eks Stor
Skm. Bjørn Erik Hansen. Storrepresentant Ketil Johnsen
fungerte som Stor Marsjall.

Det ble fint lagt til rette for Eks OM Bjørnar Hansen som Foran: Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen
ft. er litt dårlig til beins. Under hele seremonien satt han og jubilanten EksOM Bjørnar Hansen.
på en vendbar stol, noe som fungerte veldig fint.
Bak: OM Rune Angel Olsen og Storrepr.
Ketil Johnsen.

Etter møtet uttalte bror Bjørnar at han syntes det var en
flott og høytidelig seremoni som han nok ville huske
med glede.
Etter møtet ble brødrene invitert til brodermåltidet som
denne gang besto av Får-i-kål. Til dessert var det årets
multer og is.
Kjøkkenkomiteen ble ledet av bror Børge Østvik. Sammen med seg hadde han bror Jarle Marthinsen, EksOM
Edvard Rognlid og undertegnede.
OM Rune Angel Olsen holdt tale for
Maten smakte fortreffelig og gikk unna som bare det.
jubilanten og overrakte en vakker
Etter hovedretten var det tid for taler.
blomsterbukett
OM Rune Angel Olsen var først ut og gratulerte og takket
jubilanten for trofast medlemskap gjennom disse 25
årene. Han berømmet han også for en imponerende
merittliste. Bror Bjørnar har vært med på det meste med
embeder, dugnader og ikke minst på kjøkkenet hvor han
har utmerket seg som en dyktig kokk.

Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen gratulerte bror
Bjørnar og overrakte han en skriftlig bekreftelse på
tildelingen som han kunne se på.
EksOM Odd Sigurd Løkke gratulerte med tildelingen av
juvelen. Han sa imidlertid at han var kontaktet av bror
Bjørnars fadder, bror Arne F. Løkke. Sistnevnte var ikke
i form til å gå i logen og ba bror Odd Sigurd om å å overrekke jubilanten en blomsterbukett fra ha.

Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen holder
tale til jubilanten og overrekker han et
skrift til minne om denne dagen.

Forts.
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25 års veteranjuvel forts.

Til venstre brr. Jarle Marthinsen og Børge Østvik, sistnevnte leder i kjøkkenkomiteen for kvelden. I midten «superoppvasker» Edvard Rognlid og helt til høyre
komitelederen i ferd med å klargjøre kveldens dessert.

Noen av de tilstedeværende brødrene

Til sist holdt bror Jan Egil Aune tale til jubilanten
hvor han gratulerte og takket bror Bjørnar for
hva han hadde betydd for hans logeliv.
Det ble en hyggelig kveld i god logeånd med 25
brødre til stede.

Kvitbjørnposten gratulerer jubilanten!
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FORFREMMELSE
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 19. september 2018 sto i sannhetens tegn.
Det ble foretatt forfremmelse av fire brødre til DHSG.
Møtet ble ledet av OM Rune Angel Olsen og hans embedsmenn; en meget stilfull og høytidelig opplevelse
både for de fire brødrene, men også for de øvrige
tilstedeværende.
De som fikk en ny grad var Leif Arne Eide, Raymon
Sletten, Bengt Solstad Hansen og Stig Are Brun.
Etter møtet i logesalen, ble brødrene invitert til brodermåltidet, hvor
bror Leif Arne
Asphaug Hansen
sto for matlagingen. Han serverte
hjemmelaget Biff
Stroganoff, og til
dessert Eplekake
med krem. Deilig mat—tusen takk til bror Leif Arne.



Foran: OM Rune A. Olsen, Stig Are Brun.

Bak: Raymon Sletten, Bengt Solstad
Hansen og Leif Arne Eide

Etter at hovedretten var fortært holdt Overmester Rune Angel Olsen en fin tale til
de fire nye brødre av DHSG. Han gratulerte dem med forfremmelsen og minnet dem
om at tiden med å forlate møtene midlertidig nå var over. Med rettigheter følger
det også plikter. Nå er du kvalifisert til embeder, deltakelse i nevnder m.v. I tillegg
kan du være fadder.
Undermester Kjetil
Solvang gratulerte
og anmodet brødrene med en gang om
og se seg rundt i
vennekretsen etter
potensielle brødre, - til venneaften 3. oktober.
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VENNEAFTEN
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 3.oktober 2018 ble det avholdt møte i Loge nr 70 Kvitbjørn i
hht terminlisten.
Terminlisten fortalte at det skulle
være Venneaften. Det er alltid litt
spenning knyttet til et slikt møteinnhold. Vi har invitert gjester, men
likevel er vi aldri helt sikre på om de
kommer, eller om de har ombestemt seg.
Logemøtet ble ledet av OM Rune Angel Olsen. Etter et kort møte ble logen lukket og
de inviterte gjestene ble hentet inn i logesalen. Det var fire
gjester i alt.
Møtet i logesalen
ble gjennomført
etter Storlogens
nye opplegg. Det er
virkelig flott og gir
våre gjester et lite
innblikk i hvordan
møtene gjennomføres—og hvor høytidelig og fint det kan være. Musikk, stjernehimmel….
På ettermøtet ble det
servert varme karbonader med tilbehør etterfulgt av en hyggelig prat
med våre gjester.
Det hører med til historien at alle gjestene der
og da fylte ut søknadsskjemaet.
Vi ønsker dem velkommen inn i logen når tiden er inne.
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LEIRFORENINGSMØTE 18. OKTOBER I HAMMERFEST
Tekst og foto: Frred Davidsen

Torsdag 18. oktober 2018 ble det avholdt møte i Hammerfest og Alta leirforening i
Ordenshuset i Hammerfest.
Møtet ble ledet av Høvedsmann Bjørn Erik Hansen. Det ble et hyggelig treff med 20
patriarker til stede—2 fra Alta.
Vi ble orientert om saker og vedtak fra Storlogemøtet på Sundvollen hotell i juni. HM
holdt en fin orientering. Det skjer mye positivt innenfor Ordenen for tiden.
Vi avsluttet møtet med etisk post fremført av patriark Odd Sigurd
Løkke. Ord til ettertanke for oss alle om emnet «om å gi og motta
kritikk».
1.HM Einar Lie ønsket oss velkommen til bords og til nydelige
snitter tilberedt av HM Bjørn Erik Hansen.
Etter avslutning ble våre to venner fra Alta, Einar Lie og Konrad
Thomassen ønsket god tur hjem til Alta (150 km).
En hyggelig kveld i god Odd Fellow ånd.

Einar Lie
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DETTE BRODERIET Tekst og foto: Fred Davidsen

som henger i trappoppgangen/
forværelset opp til vår logesal, har sin
egen lille historie.
Det ble sydd av EksOM Birger Hansen
og gitt til logen i gave.
Birger Hansen var vår loges første
Overmester fra 22. mai 1963 og til
1965, fung. EksOM 1965-1967 og Storrepr. fra 1967 til 1971.
I tillegg var han onkel til vår Eks Stor
Skm. Bjørn Erik Hansen, og bestefar til
bror Bengt Solstad Hansen.
Birger Hansen døde 25. desember
1976.

LEIRFORENINGSMØTE 15.11.2018
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 15. november ble det avviklet leirforeningsmøte i Ordenshuset i Alta.
Møtet ble en flott stund i logesalen under ledelse av Høvedsmann Bjørn Erik Hansen.
Han tok bl.a. for seg DSS sin rapport om «rikets tilstand», og minnet også om leirslagningen i Honningsvåg i mars.
Patriark kapellan Nils-Johan Lund holdt en fin etisk post - ord til ettertanke om fellesskap og omsorg. Møtet ble lukket kl. 2000—19 patriarker tilstede.
På ettermøtet serverte patriark Harald Mikkelsen nydelig fiskesuppe; det er mange gode «kokker» innenfor Ordenen.

Kåre og Odd Sigurd Løkke
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INNVIELSE
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 5. desember ble nok
en minnerik dag for loge nr.
70 Kvitbjørn. Det var dagen
for innvielse av nye brødre.
Logemøtet ble ledet og åpnet
av OM Rune Angel Olsen etter
ritualet. Etter en kort åpning
gikk man over på kveldens
hovedtema som var innvielsen. Den ble en flott seremoni
utført av OM og hans stab.

F.v.: Andreas Møllmann, Erik Johannessen, Jan Åge Sundquist,
Erik Fjeldstad og Bjørn Egil Jakobsen

Disse fem nye brødre ble innviet
i Ordenen: Jan Åge Sundquist, Erik
Fjeldstad, Bjørn Egil Jakobsen, Andreas
Møllmann og Erik Johannessen.
Vi må si oss fornøyd med oppmøtet. Det var
hele 38 brødre tilstede for å ønske de nye
brødrene velkommen, totalt ble vi 43!
OM Rune Angel Olsen ønsket våre nye brød- F.v.: Jarle Marthinsen, Svein Erik Kristoffersen (på
besøk fra Indre Østlandet—hyggelig) og Rolf Bjørnar
re behørig Nilsen.
velkommen
inn i vår loge og Ordenen.
Samtlige faddere holdt fine taler til våre nye brødre.
Alle de fem
nye fikk den
tradisjonelle
gaven fra
sine faddere
-logeslipset.

F.v.: Ulf Mathisen og Rolf Johnny Nilsen

F.v.: Erik Johannessen, Lars Gunnar
Løkke, Andreas Møllmann, og Erik
Fjeldstad
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Forts.

Innvielse forts.
Til brodermåltidet
serverte kveldens kokker, Georg Liland og
John Helge Løkke pinnekjøtt med tilbehør
og riskrem til dessert.
Deilig mat!!

Georg Liland og John Helge Løkke.

UM Kjetil Solvang— ledet
brodermålltidet med stø hånd

Kvitbjørnposten gratulerer våre nye brødre!

60 ÅRS VETERANJUVEL
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 12. desember ble en stor dag for Ordenen i Distrikt
12 Finnmark, og loge nr. 102 Svanen i Alta. Det å ha en
veteran med 60 års medlemsskap er ingen dagligdags sak i
Odd Fellow Ordenen.
Stor Sire Morten Buan og hans Stor Marsjall, Bjørn Arve
Sømhovd, hadde tatt turen til Alta for å tildele 60 års veteranjuvel til Eks Distrikt Deputert Stor Sire Roald Andreassen.
DSS Jon Holien, Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen, Storrepr.
Einar Lie og Eks DSS Fred Davidsen bisto under tildelingen.

Fra vår loge hadde 18 brødre tatt turen til Alta for å hedre
jubilanten.
Det var en vakker, stilfull og høytidelig seremoni som ble
bror Roald til del. Jubilanten var i fin form, og så virkelig ut
som om han hadde en hyggelig kveld.
Eks DDSS
Roald Andreassen

Det ble et fint og høytidelig brodermåltid ledet av UM Ole
Steinar Larsen. Jubilanten fikk velfortjent heder fra alle som
tok ordet. EksOM Knut Erik Mauseth hadde tilberedt lammestek med nødvendig tilbehør og multefromasj til dessert.
Forts.
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Forts. 60 års ...
Nydelig mat som ble flott servert av
søstre fra loge Hevreka. Det ble en
flott kveld i Ordenens tegn.
Kvitbjørnposten gratulerer jubilanten.

Foto: Morten Buan

Foran f.v.: Stor Sire Morten Buan, Eks DDSS Roald Andreassen, OM
Geir Kolstad,
Bak f.v.: Eks Stor Skm. Bjørn E. Hansen, Stor Marsjall Bjørn Arve Sømhovd, Storrepr. Einar Lie, DSS John Holien og Eks DSS Fred Davidsen.

25 ÅRS VETERANJUVEL — JULEMØTE
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 19. desember ble nok en fin dag i logen vår. Eks Skattmester Marvin Juliussen ble tildelt veteranjuvelen for 25 års trofast medlemsskap.
Tildelingen ble ledet av Eks Stor Skattmester Bjørn
Erik Hansen med bistand av fung. Stor Marsjall
Ketil Johnsen.
Det ble en høytidelig og flott stund som veteranen
nok vil huske.
OM Rune A. Olsen holdt en fin tale til jubilanten.
Eks Stor Skm. Bjørn E Hansen gratulerte med tildelingen og overrakte bror Marvin et «Diplom» som
han kunne se på
når han ikke var
iført juvelen.
Bror Marvin
takket for tildeling av juvelen og
delte tanker omkring
Eks Skm. Marvin Juliussen
de 25 forgagne år med
forsamlingen. Han anbefalte samtidig brødrene til å takke ja dersom de fikk kallelse til leiren.
Kvitbjørnposten gratulerer jubilanten

Forts.
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Veteranjuvel forts.

Ved brodermåltidet serverte Thor
Gebhardt ribbe med tilbehør og sjokoladepudding med vaniljesaus
Det var 36 brødre tilstede på møtet.
Foto til venstre
Foran f.v.: Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen og veteranen Eks Skm, Marvin Juliussen.
Bak f.v.: Storrepr. Ketil Johnsen og OM Rune Angel
Olsen.

KVITBJØRNposten
Redaktør m.m.
Fred Davidsen
950 34442

Etter at tildelingen av veteranjuvel var avsluttet, ble
logen lukket. Deretter ble det avviklet et et julespill
som fikk brødrene i julestemning. Spillet ble avsluttet
med at brødrene sang «Deilig er jorden» . Det ble en
fin avslutning på denne møteterminen.

Det var godt oppmøte og god stemning rundt bordene.

Brodermåltidet ble ledet av UM Kjetil Solvang EksOM Bjørnar Hansen ved hans side.

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