
 

                                 Utgitt  15. Mars 2009 
_______________________________________________________________ 

Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn 

FOR 40 ÅR SIDEN…… 
sto det skrevet i Slagbjørn (som var det første navnet på Kvit-
bjørnposten): 
”I kveld—ja nettopp i kveld 5. februar (1969)  kan vi  i losjen 
feire et lite jubileum—5 års jubileum.  Kan noen jette hvilket?
En bror ved  navn Peder utgav Slagbjørn for nøyaktig 5 år 
siden.  I sin innledning sier han bl.a.: 
Det skal hjelpe oss til å minnes det som skjer her ute, Og 

om mulig ryste oss enda bedre sammen til en brødreflokk. 
         
Ja hvorfor ikke.  La oss blåse liv i Slagbjørn for alvor—det skulle da ikke være 
nødvendig at den kryper så ofte i hi? Redaksjonskomiteen utfordrer dere til å 
komme med innlegg.  Det er mange emner som kan luftes og det ville være 
av stor verdi å få en diskusjon her ute i klubbrommet om ting som blir tatt opp 
i avisen. Underskrevet av redaksjonskomiteen som var OM og UM.” 
 
…….KANSKJE VI SKAL  HA SAMME MÅL MED KVITBJØRN-POSTEN! 
           —————————————————————— 

…….OG DA ER VI I GANG MED ET FORSØKSSKRIFT: 
Vi begynner i det små med litt bildestoff, litt erindring fra den gamle tiden.  
Kanskje kaller vi den spalten for  ”Hva skjedde før?”  Litt erindring  om hva 
som har skjedd i den senere tid synes vi også bør med.  Kanskje kaller vi den 
spalten for ”Hva har skjedd siden sist?”  En påminnelse om hva som skal skje 
i nær fremtid; det kan være kjekt å ha med.  Kanskje kaller vi en slik spalte 
rett og slett for ”Hva skjer i den nære fremtid? 
 
Hilsen sjøloppnevnt  ”Redaksjonskomite” v/brr. OM, UM og Storrepr. 
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Side 2 

OM ORIENTERER    - Hva har skjedd siden sist? 

 
Fra Høstterminen ,så har vi lyst til å nevne et særdeles vellykket 
fårikål-arrangement. Nærmere femti brødre, søstre og andre gjes-
ter møtte Arrangementet var på alle måter vellykket. Ikke minst 
blei det vellykket i forhold til det økonomiske. Og det takket være 
bror Undermester og hans kumpaner i kjøkkenkomiteen. Oppfinn-
somhet i forhold til innkjøp av råvarer, inntektsbringende lotteri 
m.m. er nøkkelord i denne sammenheng 

 
Datoen for høstens "lammekjøtt-frotsing" er allerede fastsatt. Så bare merk  
av lørdag den 3.oktober på din kalender allerede nu. 
 
Årets "Møljekalas" gikk av stabelen lørdag 14.februar, -med hele seksti 
brødre, søstre og gjester til stedet. Flytting av torskeaften i fra onsdag 
til lørdag har vist seg å være et vellykket tiltak. Også denne kvelden blei 
særdeles hyggelig. Og med godt (veldig godt) økonomisk resultat i friskt 
minne, så gjentar vi arrangementet til neste år. 6.februar er datoen for 
kommende "møljekalas"! 
 
Hva skjer i den nære fremtid? 
 
Som nevnt annet sted så gjennomførte vi et særdeles vellykket 
informasjonsmøte torsdag den 5.februar.Og på siste møte så blei det  
referert hele syv søknader om opptagelse i vår Orden. Disse brødre skal, 
om alt går etter planen, innvies den 6.mai.Vi ber brødrene merke seg at  
dette IKKE skjer fredag den 8.mai,slik det står i vår terminliste. Fellesmøtet 
som skulle avvikles denne dato, og hvor innvielse var programfestet, er av  
forskjellige grunner flyttet til høstterminen. 
 
Men før dette, på førstkommende møte, så vil bror Odd Enevold holde et 
foredrag på etter-møtet som omhandler emnet Arv,- lover, plikter og  
rettigheter i forhold til dette emnet. Høyst sannsynlig så vil hver eneste bror, 
før eller siden, få behov for å vite hva Norsk Lov sier om disse tingene. 

Og da kan det være godt å ha en bror som kan dette, og som kan gi oss 
trygg og god informasjon om hva som gjelder. 
 
SLT (Samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak) er et emne som vil 
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INFORMASJONSMØTE 
Torsdag 5. februar kl 1900 avholdt loge nr 70 Kvitbjørn Informasjonsmøte i  
Odd Fellow Huset i Hammerfest.   
Det var hele 29 personer tilstede, 21 brødre og 8 gjester. 
Vi gjennomførte møtet etter Storlogens opplegg, med en del i loge salen, og 
en del i selskapslokalet. 
De som hadde oppgaver for logen var  OM Nils Johan Lund, Eks OM Edvin 
Vevik,  UM Bjørnar Hansen,  Kappelan Svein  Sigvartsen, og ikke minst Boy-
sen Østvik som bidro med kjempeflott musikk. 
DSS Alf Jørgensen kunne dessverre ikke komme.  Hans oppgaver ble ivare-
tatt av storrepr. Fred Davidsen.   
 
Vi mener at Informasjonsmøtet var meget  vellykket, og håper det etter hvert 
vil bringe frukter - vi tror det!!!  Vi har allerede fått forespørsel om  søknads-
skjema. 

 

Side 3 

 
bli presentert på vårt møte den 1.april.Dette som et foredrag av  
politioverbetjent Sissel Barman. Uten å gå i detaljer så er det klart at vi  
alle vil ha en trygg by å leve i. Dette gjelder kort og godt hver eneste en av 
oss. Og vi håper veldig mange brødre stiller opp på dette møtet.                

 
INFO OM—OG ENDRING AV TERMINLISTEN 

18. MARS 
Førstkommende møte, 18. mars, vil bror Odd Enevold foredra om arverett på 
ettermøtet. Foredraget vil antagelig være midt i blinken for oss med barn og 
barnebarn, våre barn og dine barn osv.  Dette bør du få med deg! 
 
1. APRIL 
1. april  har  vi også et tillegg på terminlisten.  På ettermøtet blir det foredrag  
om SLT av politioverbetjent Sissel Barman.  Se annet sted i posten. 
 
8. MAI 
Pga . ”stevnekollisjoner” må vi dessverre utsette fellesmøtet som skulle gå av 
stabelen  fredag 8. mai.  Det  møtet blir terminfestet til høsten.  I stedet blir det 
avviklet møte onsdag den 6.mai kl 1900.  Møtet er terminfestet som  
O+ Galla. Da vil forhåpentligvis alle våre nye brødre bli opptatt i  logen. 
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Side 4 

 

 FØDSELSDAGER I DENNE TERMINEN 
 
 60 ÅR  Bjørn Erik Hansen  25. april 
   Svein Erik Kristoffersen 8. mai 
 
 75 ÅR  John F Nilsen  30. mars 
 
 80 ÅR  Arne F Løkke  30. mai 

 
GRADSPASSERING 

På møte den 4. mars 2009 ble brødrene 
Alexandar Sotirov og Kjetil Rødland forfrem-
met til Den Høye Sannhets grad. Møtet ble 
flott avviklet —26 brr. tilstede.   
På ettermøtet ble det servert nakkekoteletter 
i sjy-saus med nødvendig tilbehør, samt  

Boysens karamellpudding.  Flott og minnerik kveld! 

HISTORISK MØTE I HAMMERFEST 
Tirsdag den 28.april står Loge Meridian i sentrum. Dette er dagen da hele 16 
av våre søstre blir tildelt 25 års veteranjuvel, En historisk begivenhet ikke bare 
i logesammenheng lokalt i Hammerfest, men også  i norsk målestokk. 
Det har oss bekjent aldri før i historien  skjedd at så mange søstre eller brødre  
har fått en slik tildeling samtidig. 
 
I forbindelse med denne store begivenhet, har  hele kollegiet i fra Storlogen 
meldt sin ankomst;7 stykker i tallet. Også det en begiven-
het i seg selv, i det Storlogen  for første gang i historien 
også samtidig vil avvikle sitt kollegiemøte i Hammerfest. 
 
Brødrene i Loge Kvitbjørn benytter anledningen til å ønske 
våre søstre et hjertelig  til lykke med arrangementet, -vi 
skal bistå  dere! 
 
   

.  

 

    


