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8 NYE BRØDRE!!
Forleden ble vi vitne til en historisk begivenhet—i alle fall etter våre forhold; for
øvrig kanskje også etter norske forhold. Vi innviet 8 - åtte—nye brødre. Bildet
viser de nye brødrene sammen med vår Overmester og Undermester.

Foto: Fred Davidsen

Foran f.v.: Paul Edvard Risvaag, Leif Georg Småbach, OM Nils-Johan Lund,
Kjetil Solvang og Jan Tore Mathisen.
Bak f.v..: Øystein Perry Storelv, Kurt- Arild Henriksen, UM Bjørnar Hansen,
Per Ivar Olsen og Ulf Anton Mathisen.

HUSK 17. MAI KAFE KL 1100-1400
i Odd Fellow Huset.!!

Det Lakker og lir,
mot sommer og ferietid, også i Loge Kvitbjørn.
Det nærmer seg også tiden da "nye koster skal feie". Med det
mener jeg tida for nominasjon og valg av nytt kollegium.
Som avtroppende Overmester vil jeg benytte denne utgave av
Kvitbjørnposten til å takke brødrene i kollegiet for særdeles godt
samarbeide i den perioden vi snart har lagt bak oss.
Selvsagt takker jeg også de øvrige brødre for godt samarbeide.
Et svært så godt eksempel på " å dra lasset sammen", er vårt bidrag
OM
i forbindelse med våre søstres store arrangement ved tildelingen av
Nils-Johan Lund
25-års juveler til hele 15 søstre. Brødrene stilte opp og bidro
Fest-taffelet med stor entusiasme. Det er slik det skal være,- brødre og søstre i mellom!
I perioden som snart er passè har vi hatt noen såkalte fanesaker som
Kollegiet har jobbet med. Og det er svært så gledelig å kunne troppe av, og vite
at Hjertestarter kommer i våre lokaler. Finansieringen er på plass igjennom
bidrag fra både brødre, søstre og vårt husstyre.
Vi har fått gjennomslag for montering av Teleslynge i våre lokaler. I fra Storlogen
har vi fått informasjon om at avlyttingsfritt utstyr er tilgjengelig, og kan
monteres. Vi venter på nærmere informasjon om type, pris etc.
HMS-mappen er på plass. Det takket være dyktig og godt arbeide av vår
Storrepresentant, bror Fred Davidsen.
Og sist, men ikke minst, Kvitbjørnposten er igjen oppe og går. Også her har
bror Fred gått i spissen. Han har lagt- og legger ned en stor innsats for at dette
tradisjonsrike tidsskrift for Loge Kvitbjørn, igjen er tilgjengelig for brødrene.
Som Overmester har jeg ved flere anledninger omtalt vårt ansvar og vår respekt
overfor Logearbeidet. Ansvar overfor hverandre og for de posisjoner man er valgt
og/ eller utpekt til. For meg har dette vært en" fanesak". Ganske enkelt fordi jeg
følte at dette ganske enkelt ikke ble tatt alvorlig nok. Derfor er det gledelig at jeg
registrerer en klar positiv forbedring. men,- vi har fortsatt et stykke å gå. Og
derfor benytter jeg anledningen til å anmode brødrene i det kommende Kollegium,
om fortsatt å arbeide for at disse elementer blitt tatt på alvor.
God sommer til samtlige brødre!
Med hilsen i V. K. og S.
Bror Overmester

BRØDRENE i logen var servitører da loge Meridian feiret sine 15 veteraner her forlden. For anledningen var Stor Sire og hans kollegium gjester. OM Nils-Johan Lund
og UM Bjørnar Hansen sto for matlagingen. Byens beste kjøkken! Bare gode tilbakemeldinger på mat og servering—ja, på hele jobben. Vel blåst, allesammen!!

Foto: Rolf Tore Jensen

KRIMINALFOREBYGGENDE TILTAK—
NATTERAVN
1. april hadde vi besøk på ettermøtet av politioverbetjent Sissel Barman og Liv Mari Bakkeby fra
Røde Kors. Barman holdt en orientering om arbeidet
med volden i Hammerfest, samt om SLT –tverrfaglig
forum for samordning av kriminalitetsforebyggende
tiltak. Ett flott foredrag av en engasjert foredragsholder!
Deretter orienterte ildsjelen for
natteravnene, Liv Mari Bakkeby, om hva det innebar å verve
seg som natteravn. Hun anmodet de tilstedeværende om å
spre budskapet blant sine kjente. Trolig gjorde hun et scoop
blant de forsamlede brødre.
Det vil høsten vise. Flere antydet at dette kunne de tenke seg å være med på. Interessen
syntes upåklagelig. Begge foredragsholderne gjorde seg godt som forkynnere med sitt
tilsynelatende ekte engasjement for sine respektive saksområder. Flott levert!!
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dine

FOREDRAG OM ARVERETT
På ettermøtet den 18. mars, holdt vår gode broder Odd Enevold et
foredrag om ”Arverett” . Han var innom både det ene og det andre og
tredje osv. unntaket som bekreftet reglene.
Bror Odd besvarte også en del spørsmål. Det var helt tydelig at dette
var av interesse for de fleste, - vi har jo alle både barn og barnebarn,
dine barn og mine barn og våre barn. Det kan være greitt for de som
skal overta etter oss, - at alt er ordnet på forhånd!

MUSEUM—ET LAGER MED GAMMELT SKROT?
……....eller en “Sareptas krukke”?
Av Odd Selnes
Gjenreisningsmuseet for Nord-Troms og Finnmark i Hammerfest
inneholder noe, noe som er helt spesielt for oss som er født og oppvokst her, nemlig vår historie. En historie som ikke bare berører oss
som opplevde denne epoken men berører alle som bor her oppe spesielt, det ganske land generelt og for så vidt hele verden, for det er en
historie å lære av eller burde være det.
Imidlertid, den er svært lite kjent, er knapt ofret noen ord i norske historiebøker.
Mange vil kanskje si -at nå må vi være ferdig med denne historien, legge den bak oss.
Til det er å si -vi skal tilgi men aldri glemme! For tar man ikke vare på historien og
kjenner den, er det som å gå i ukjent terreng og aldri snu seg for å se hvor man kom fra,
for gjør en ikke det vil det være svært vanskelig og finne veien dit man skal.
Museet har i dag en anselig mengde arkivalie så som gjenreisningsarkitekt Dances arkiv,
Nord-Norges Salgslags avdeling Hammerfest arkiv ved siden av bøker, private nedtegnelser, intervjuer o.s.v. Det har i sin samling ca. 5000 gjenstander, det meste i magasin,
langt over 5000 bilder/foto, filmer m.m.
Hadde gjenstandene kunne fortelle sin historie ville den være fantastisk, men et
‖dypdykk‖ i museets samling, det være seg gjenstander, foto, film eller arkivalie kan
være en opplevelse og er fullt mulig og tillatt. Ønsker en å lese ‖Vestfinnmark Arbeiderblad‖ - noen fra ca 1940, noen etter krigen samt ‖Friheten‖ som kom ut i Oslo etter
krigen sirlige innbundne av Kyrre Wahl er det bare og avtale med museet hva man ønsker.
Jo, Gjenreisningsmuseet for Nord-Troms og Finnmark er faktisk en Sareptas krukke,
full av visdom om at vi aldri burde krige, drepe, knuse og sloss, kunnskap om å overleve, gjenoppbygge, skape trygghet og gode kår.
Valgspråket for Hammerfest ―Mennesket flid beseirer naturen‖ passer glimrende også
for Gjenreisningsmuseet.
La oss ta vare på museet, slå ring rundt det, bringe den visdom og kunnskap dette museet
inneholder videre, for da er vi også med på å skape ‖Vennskap, Kjærlighet og Sannhet ‖
til våre etterkommere.
VI MINNER om det neste møtet onsdag 20. mai kl 1900. Det er et vanlig
arbeidsmøte, som hovedsakelig går i O grad. Det skal også være 1. gangs
nominasjon av nytt kollegium., samt litt INSTRUKSJON.
Vi avslutter denne møteterminen med møte onsdag 3. juni kl 1900.
Dette er også hovedsakelig i O grad, samt 2. gangs nominasjon og valg.
Møtet avsluttes med den tradisjonsrike LAKSEAFTEN som alltid avslutter
vårterminen. Hjertelig velkommen, alle brødre!

