
 

                                 Utgitt  september 2009 
________________________________________________________________ 

Informasjonsorgan for loge nr. 70 Kvitbjørn         nr, 3 
———————————————————————————————————- 

 

NYE EMBEDSMENN I 
LOGEN 

  
 Onsdag 10. september 2009 ble det 
 instal lert  nytt kollegium i loge nr 70 
 Kvitbjørn. Det var en fin og høytidelig 
 seremoni ledet av DSS Alf Jørgensen.  

 
 Følgende Eks OM fungerte som Storem
 betsmenn: Deputert Stor Sire John F Nil
 sen, Stor Skattmester Jan Altmann,Stor 
 vakt Edvard Rognlid og Stor Marshall 
 Fred Davidsen. 
  
 Det nye kollegiet består av OM Bjørnar 
 Hansen,  UM Trond Egil Nilsen, sekr. 
 Georg Liland,  skattmester Ketil  
 Johnsen,  kasserer Odd Enevold. samt 
 fung. EksOM Nils-hansLund og  
 Storrepresentant Fred Davidsen.  
  

                      De utnevnte embetsmenn er:  CM Jan 
 Egil  Aune, kapellan Rolf Bjørnar Nilsen, 
 Insp.John- Eirik Nilsen,  Oms h ass 

 Frode Enoksen, Oms v ass Svein Olav Kivijervi, indre vakt  Kjetil  Rødland, ytre 
 vakt Ivar F Johansen, ,UMs h ass Svein Sigvartsen, UMs v ass Aleksandar  
 Sotirov,  CMs hass LaRS Gunnaqr  Løkke , CMs vass Thor Gebhardt,  
 musikkansvar lig Hans Kr. Østvik. 
 Så snart vi har fått det nye kollegiet  samlet, vil  vi bringe bilde av dem. 

VÅR NYE OM 

Bjørnar Hansen 
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Side 2 

Mine brødre! 
 
Så er vi i gang. Et nesten komplett sett med nyvalgte og nyutnevnte  
brødre er på plass og klar til dyst. Når vi har gjort unna  noen møter  
utover  høsten så bør alle være på plass. 
 
Med tilgang på 8 nye brødre i mai er løpet med gradspasseringer lagt  
langt inn i 2010.Først ut er gradspassering til Det Gode Vennskaps  
grad på fellesmøte med Alta og Honningsvåg  den 23.10 i Hammerfest. 
Her håper vi at så mange som mulig av de nye brødre kan være tilste-
de. Det hadde været moro om alle de 8 var der. Så brødre, prøv og få det til. 

 
Det heter at når vi  begynner på noe nytt så stiller vi med 
blanke ark. I logesammenheng er dette heldigvis ikke helt 
sant. 

Vi har allerede programfestet en rekke møter og sammenkomster. Først er det fårikålaf-
ten lørdag 3 oktober. Vi håper også på å få til en innvielse før jul.  Og som tidligere nevnt 
er det fellesmøte og nyttårsloge, juletrefest for store og små samt en eldrefest arrangert 
sammen med Hammerfest sanitetsforening. Og så blir det torskeaften en lørdag i februar. 
 
For at vi skal få brødre på møtene er det viktig at vi emb.menn er godt forberedt og kan  
det vi skal gjøre i logesalen.Det gjelder så vel gradspasseringer som vanlige møter. og 
det er viktig at CM og skuespillere i de forskjellige grader øver på det de skal gjøre,så 
resipiender i de forskjellige grader får utbytte av det som fremføres. 
 
Vi skal også gi ettermøtene innhold med foredrag, diskusjoner og etisk påfyll. Men ikke 
hele tida. Vi er ikke her bare for å underholdes. Det viktigste for brødrene er å møtes, 
komme sammen og føle brorskapet. Det er slik vi blir bedre kjent med hverandre. 
 
Og her har arbeidet på kjøkkenet en viktig oppgave. Vi havner alle som en i kjøkkenkom-
miteen enten vi er helt fersk eller har vært med noen år.Det er 
her vi lærer i logesammenheng å samarbeide og fordele opp-
gaver. For de eldste sitt vedkommende er ikke dere i kjøkken-
komiteen for å gjøre så mye, men dere skal være der for å 
bistå de nye med kunnskap, erfaring og gamle historier.. Og 
om det er noen av de eldre brødrene som ikke står på kjøkkenlista, stikk gjerne innom 
logen på dagen, det er sikkert en kopp kaffe å få . 
 
Det er en del betalende brødre som ikke har vært i logen på en stund. Vær så snill brød-
re, vi starter nå på et nytt logeår, ta kontakt med en bror vi ikke har sett på en stund og si 
at vi savner han. Ta han med i logen. Husk at vi har bruk for alle. 
 
Hermed vil jeg ønske alle brødre velkommen til en ny logetermin. 
 
 i  V.K.og S 
 Bjørnar Hansen 
 Overmester 

” ...diskusjoner og                                                    
 etisk  påfyll. ” 

”...stikk gjerne 
innom…” 

OM’S HJØRNE 
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For de patriarker fra 
Hammerfest som ikke 
er helt familiær med hvem 
er hvem! 
Fra venstre:  
NHM Per Ulrik Lundin, kap. 
Gunnar Olsen og  
HM Odd Herulf Olsen 

 

 

 

Diverse 
 Det blir instruksjon for logen på møtet kl 1900. 

 På fellesmøtet 23. oktober håper vi at det  blir det forfremmelse av 8 brr. til DGV grad 

 Det skal arrangeres kurs for nye OM i Distriktsrådet.  Storrepr. skal bidra med fore-

lesninger. 
 

Får-i-kål-aften 
Vi minner om forannevnte som arrangeres lørdag 3. oktober kl 1800. Brødre og søstre invi-
teres til å ta med seg venner og bekjente til denne populære kvelden.  Prisen pr person er 
kr. 150,- inkl. drikke til maten.  Påmelding innen 30. september til OM Bjørnar Hansen tlf 
90023497 eller UM Trond Egil Nilsen, tlf 90796795. 

 

 

 Side 3 

HAMMERFEST OG ALTA LEIRFORENING—NYTT KOLLEGIUM 

På møte i Ordenshuset i Alta den 9. september, ble det installert nytt kollegium i Hammer-
fest og  Alta leirforening.        
EI  ble ledet av DSS Alf Jørgensen med storrepr. Reidar N Olsen som fung. Stor Marshall. 
De øvrige som fungerte var: Dep. Storsire Roald Andreassen, Stor kapellan Knut Erik  
Mauseth og  Stor vakt Konrad Thomassen.  
Mangeårig Høvedsmann Fred Davidsen ble erstattet av Odd Herulf Olsen fra Alta.  De som 
ble installert var: 
Høvedsmann Odd Herulf Olsen, kapellan Gunnar Olsen, Nesthøvedsmann Per Ulrik Lundin 
og kasserer Torbjørn Nilsen.   
Rolf Tore Jensen var bortreist, men han er fortsatt fungerende sekretær for foreningen.  
Einar Lie ble utnevnt til 2.HM, Bjørnar Hansen ble utnevnt til Indre vakt, og Ulf Bj. Johansen 
til musikkansvarlig. 
Vi ønsker det nye kollegiet lykke til i arbeidet, og som avtroppende Høvedsmann sa under 
taffelet: - Vi skal støtte opp om foreningen minst like mye som tidligere!   
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Side 4 

 

RESPEKT 
 
Det er en grunnleggende faktor i Odd Fellows lære. Faktor som ikke bare 
handler om livet innad i vår loge, men som i like stor grad er verdifulle å ta 
med seg i livet, i hverdagen, i arbeid og i fritid også utenfor Logesalen. 
I Odd Fellow Ordenens vokabular er ordet respekt veldig mye brukt i for-

bindelse med høflighet og tiltaleform.Vi 
snakker om De eller Du,- Dis eller Dus. Vi 
snakker om større respekt for eldre brødre i forhold til 
yngre brødre. 
Tendensen går imidlertid helt klart i mot en enklere og 

mere uformell språkføring, hvor underdannighetsfraser blir borte. Og godt er det! 
 
Dog,- dette betyr selvsagt ikke at man skal forlate all høflighet ,- og ikke minst respekten 
overfor de mennesker man omgåes. Det er ikke bare de ord og de vendinger som bru-
kes, men hele vår holdning overfor de vi omgåes som teller. En holdning som er forankret 
i nettopp det som jeg innleder med,- respekt.  
Igjennom logearbeidet øves vi opp til å vise gode menneskelige kvaliteter. Vi skal ha re-
spekt for andre, samtidig med at vi erkjenner at som mennesker er vi alle likeverdige. Og 
det helt uavhengige av ytre forhold. 
For mange kan det ofte være vanskelig å ta ansvar for egne handlinger. Og i en slik sam-
menheng vil jeg nevne det ansvar man tar på seg når man sier ja til et embede eller sier 
ja til en oppgave som skal løses. Nettopp da er det man skal vise respekt overfor den 
oppgave man er satt til å løse.  Respekt overfor logearbeidet og respekt overfor de øvrige 
brødre. 
Situasjonen i vår Loge, og vårt forhold til dette med å utvise respekt, den synes og "halte" 
litt en gang i blant.  Jeg føler vel at vi har et lite stykke å gå, før vi kan se oss sjøl i speilet 
og si at vi fyller vår Ordens krav til respektfull opptreden. Hva er det for eksempel som 
skjer når en bror, som er på lista til kjøkkentjeneste til et aktuelt møte, ikke stiller opp 
ogikke gir beskjed (Fraværet kan selvsagt være absolutt legitimt). 
 
Han skaffer heller ikke stedsfortreder. Jo, - man skyver problemet som oppstår over på 
en annen bror. Og dette er ikke respektfullt,- det er 
respektløst . Eksemplet som nevnt her, skjer ikke så 
ofte i vår Loge., men kjære brødre, det skjer en gang i 
blant. Og det er da vi opptrer respektløs overfor en 
annen bror. 
 
Mine brødre, skal vi være enige om at vi alle bidrar til en aldri så liten "kursendring" .En 
"kursendring" som helt  klart vil bringe våre holdninger og respekt overfor hverandre på et 
enda høyere nivå? 
Med respekt og ærbødighet ønsker jeg de nye valgte og utpekte embedsmenn lykke til i 
kommende periode. 

i V. K.og S. 
Nils-J.Lund 

 fung.Eks.OM 

 

”...ikke at man skal 
forlate all høflighet, -” 

”verdifulle å ta  
med seg i livet,…” 


