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nr. 2
———————————————————————————————————TUR TIL KALIX
Turen til Kalix startet fredag 23. april kl 0730 med en minibuss og en privatbil. Deltakerne, 10 i
tallet kom fram til Kalix kl 1730. De ble tatt i mot av OM Stig Øhmann og Storrepr. Pär Göran
Bjørkmann (PG). Etter middag på hotell Valhall, var det en enkel mottakelse i logen.På lørdag var
vi med på en gaveoverrekkelse til Kalix kommune, hvor loge Chalis gav en hjertestarter sosm b
le plassert på kjøpesentret Galleria.En person fra Civilforsvarsforeningen foresto opplæring i bruk.
Flott tiltak!
Neste post på programmet var en omvisning på Nilshotellet,et demohotell som
produseres i Kalix.
Nyvinning uten bemanning. Alt ordnes
via
Internett. KjempePG i midten og OM Øhmann til høyre
kreativt og lave prisammen med kjente brødre fra vår loge.
ser.På lørdags kveld var OM i loge 142 Chalis, Stig Øhmann og
det logemøte med etterfølgende taffel, hvor bl.a begge lands vår egen OM Bjørnar.
nsjonalsanger ble avsunget—høytidelig og god opplevelse.
Møtet ble
arrangert
av rebekkalogen Rubus Arcticus, som
Foto: Fred Davidsen
var et
svært hyggelig vertskap.
En del kulturelle inn- OM Stig Øhmann overrekker hjertestarter til
slag var det Galleriledare Marjo Ekorre.—en gave fra
også i løpet loge Chalis til kjøpesentret.
av kvelden Samme starter som vi har.
Alle brødrene fra oss som var med på turen sammen
og det ble
med OM i begge de svenske logene, 142 Chalis og
knyttet ytterligere vennskapsbånd mellom broder93 Rubus Arcticus v/OM Maja-Lena Henriksson.
folkene.

OM’S HJØRNE
Mine brødre.
Vi har nå lagt bak oss det første året i denne valgperioden. Vi i
kollegiet som startet i høst fikk jo en pangstart med de 8 brødre
som ble tatt opp i mai i fjor. De har møtt jevnt og trutt og vil få
sin 3.grad til høsten.
Aktiviteten gjennom logeåret har vært jevnt god, med variert
med program som gradspasseringer, foredrag, nyttårsloge, fårikål og torskeaften. Og vi har hatt en fin stigning i fremmøteprosenten. Men statistikkføringen på
fremmøte på hver bror som vår sekretær har begynt med viser at det er en kjerne av brødre som driver loge Kvitbjørn. Det er faktisk noen som betaler men
som ikke har møtt på flere år. Problemet er ikke nytt, men med den nye statistikkføringen er det kanskje lettere å fange opp hvem som ikke møter og som vi
bør kontakte. Det må i hvert fall gjøres noe med det. Vi kan ikke vente lenger, og
vi i kollegiet må ta problemet på alvor og få gjort et felles fremstøt mot de det
gjelder for og få de til og møte, gjerne at kollegiet innkaller disse brødrene til et
ettermiddagsmøte sammen med faddere.
Det er jo også slik at det er brødre som har forlatt oss av ulike årsaker, kanskje
er det snart på tide å invitere også disse til ”ettermiddags kaffe” for å høre om
ikke det er noen av disse som kan tenke seg å komme tilbake til logen. Jeg tror
nok at tiden er moden for noen av dem.
Det er i hvert fall mitt ønske og håp for fremtiden . Det er jo det logearbeidet
handler om, vennskap og å bli bedre og mer menneskekjærlige.
Vi har etter hvert fått en sunn og god økonomi i loge Kvitbjørn. Dette har gjort at
vi kan yte støtte til transport ved offisielle besøk i loger hvor vi er invitert. Slik
som det ble gjort ved besøk til vår vennskapsloge i Sverige og nå sist til fellesmøtet i Alta.
Som jeg nevnte ovenfor så hadde vi jo den glede å endelig få besøkt vår vennskapsloge Chalis i Kalix i vår, en tur jeg vil karakterisere som meget vellykket. Vi
ble meget godt mottatt og vi hadde to flotte dager med gode svenske Odd Fellow venner. Og håpet er jo at vi ser dem igjen til våren i Hammerfest.
Alt i alt synes jeg at vi kollegiet sammen med brødrene har et godt samhold i
logen. Det er ikke mange som sier nei når dem blir spurt om en tjeneste eller om
å hjelpe til ved ulike arrangement. Og det er jo alltid slik i disse travle tider at det
ikke alltid passer for alle å si ja.
Og så vil jeg avslutningsvis ønske alle brødre og med familier en riktig god sommer, og vel møtt fresk og opplagt til en travel høst i loge Kvitbjørn.
GOD SOMMER!!
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40 ÅRS VETERANJUVEL
Onsdag 5. mai 2010 ble bror Arne F. Løkke tildelt 40
års veteranjuvel. Seremonien ble ledet av Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen og fung. Stor Marsjall Fred
Davidsen. Det var gledelig å se at flere brødre fra Alta
deltok på møtet for å hedre veteranen. Gjennom flere år
som fremtredende YP i leir nr. 15 Finnmark har bror
Arne funnet mange gode venner innenfor ordenen i Distrikt nr 12 Finnmark. Bror Arne har hele tiden vært en
svært aktiv bror i vår loge, hvor NEI har vært et ukjent
ord i hans vokabular. Seremonien ble avsluttet med
”Solefallsang” av brr. Edvin Vevik og Fred Davidsen.
Under taffelet hold OM Bjørnar Hansen en flott tale til sin
bror og onkel. Den samme OM var ansvarlig for hovedretten sammen med
skm. Ketil Johnsen, -lammefrikasse, som satte et verdig punktum for en høytidelig tildeling.


Bror John Fred Nilsen
døde brått og uventet 10. april, 76 år gammel. Han har vært
medlem av loge nr 70 Kvitbjørn siden 1972. ”Jonnemann” har
bekledt alle de verv som er mulig å bekle innenfor vår loge. Han
var en av de bærende bjelker i loge Kvitbjørn og en foregangsmann, spesielt under byggingen av vårt logehus. Vi vil for alltid
savne hans gode humør, hans lune humor og spøkefulle bemerkninger.
Vi lyser fred over hans minne.


Bror Almar Marthinsen
døde 23. mai, 85 år gammel. Han har vært medlem av loge nr 70 Kvitbjørn siden 1963, og
var en av de siste brødrene som ble innviet i loge Thule i Tromsø, før vår loge ble instituert.
Han ble tildelt 40 års veteranjuvel i 2003, og var inntil sin død vårt eldste medlem.
Bror Almar var også det siste gjenlevende medlem som var med helt fra starten av logen vår.
Med hans bortgang er en epoke i vår logehistorie over. Han hadde embeter i logen helt fram
til 1980. I de senere år har sykdom gjort at han ikke har deltatt på møter i den grad han ønsket.
Vi lyser fred over hans minne.
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INFORMASJONSMØTE
Torsdag 4. mars ble det avholdt informasjonsmøte i logen vår. Det var 20 personer tilstede, 5 gjester og 15 brødre.
Tilsynelatende var møtet vellykket; det vil forresten tiden vise.
Selve informasjonsmøtet ble avholdt i logesalen med musikk og vektige ord
med embetsmennene fra de fire stolene (Bjørnar Hansen, Lund, Nilsen, Rolf Bj.
og Trond E. Nilsen) og Storrepr. (Davidsen) + Rognlid (musikk) og Johnsen(lys)
+ Vevik (CM) og Torbj. Nilsen (Insp.) .
INNVIELSE
I skrivende stund kan det se ut som om forannevnte informasjonsmøte har vært
meget vellykket. På den nye terminlisten for høsten 2010 og våren 2011, er det
terminfestet innvielse 15. september. 4 nye brødre er klare til å bli innviet.

FØDSELSDAGER
Om Bjørnar Hansen fylte 60 år 26. april—vi gratulerer.
Eks OM Nils-Johan Lund ble ornt’li pensjonist (67) lørdag 24.
april. Dagen ble feiret i Kalix i Sverige med ca 70 !! gjester
tilstede—vi gratulerer også han.
Terminliste 2010
2. halvår
01.09. 19.00 O
≡

Terminliste 2011
1. halvår

Arbm.
+ Galla

15.09. 19.00 O Arbm.
1930 O + Galla
06.10. 19.00 O
1930 =
20.10. 19.00 O
29.10. 1900 O
1930 −
03.11. 19.00 O
17.11. 19.00 O

Arbm.
+
Arbm.
Arbm. Fellesm. Hvåg
+
Fredag
M
Arbm. Fd.

01.12. 19.00 O Arbm.
15.12. 19.00 O

25 ve.ju Galla
Klba. Julemøte

05.01. 19.00 O Arbm.
19.30 − +
19.01. 19.00 ≡ XX Regnskap
Rapport nevnder
02.02. 19.00 O Arbm. Fd.
03.02. 1900
Infomøte
12.02. 18.30 O F  Galla Rebekka
16.02. 19.00 O Arbm. Thomas Wildey
02.03. 1900 O Arbm.
1930 ≡
+ Galla
16.03. 1900 O Arbm. Instr.
06.04. 1900 O Arbm.
04.05. 1900 O Arbm. Ord..årsdag 2
1920 ≡ N
1930 = +
18.05 1900 O Arbm.Klba.Lakseaft
1930 ≡ N V
07.09 1900 O
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EI Galla

