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OM’S HJØRNE 

 
 
 
 
 
 
 

Mine brødre. 
 
 
Vi er på full fart inn i mørketida. Om ikke lenge har de siste solstråler forlatt oss og vi går 
inn i ei tid med forventninger og høytid. 

 
Men det er fortsatt mye som står igjen før vi går over i det nye 
året. 
Vi har julemøtet den 16. desember med juleevangeliet og jeg 
regner med en sedvanlig fin klubbaften med god mat. Så er 

det juletrefest for store og små tradisjonen tro den 28.12. 
Vi har lagt bak oss ei travel tid med installasjon og forfremmelse , møter og ettermøter 
med bra innhold. Men vi kan alltid bli bedre i vårt logearbeid. Og det er kun øvelse og 
atter øvelse som gir resultat. 
 
Men det viktigste er at brødrene møter opp, og her vil jeg særlig berømme de nye brødre-
ne for godt oppmøte, og det gir også oss eldre brødre inspirasjon til ” å møte så ofte vi 
kan”. 
Vi har også avsluttet arbeidet mot nordvest Russland. Dette arbeidet ble gjort mulig med 
støtte fra (nesten) alle logene i Finnmark. Men også Storlogen har bidratt med sitt. Det 
står stor respekt av det arbeid som brødrene Arne Moe, Jan Altmann og Ole Bornø har 
gjort sammen med prost Bock. Det har blitt noen turer til Murmansk. Hjertelig takk og all 
ære til dere. 
Overmester har også vært på kurssamling i Karasjok og forhåpentlig lært noe som kan 
være logen til nytte og gavn. 
 
Når vi ser tilbake på året som gikk, må vi nok – forhåpentlig – erkjenne at det er mange 
ting vi angrer på å ha gjort eller sagt – eller slett ikke ha gjort. Erkjenner vi dette, er vi blitt 
en erfaring rikere.  Vi er faktisk blitt klokere og bedre – 
og dermed  har fortidens feil vært oss til stor nytte. 
For det er jo fortiden  som har gjort oss til de mennesker 
vi er i dag – og det er  den som skaper vår fremtid . 
La oss derfor betrakte det gamle års lærdom som at 
ingen er fullkommen men vi kan alle gjøre vårt til og prøve å bli bedre og mer menneske-
kjærlig. 
Så kjære brødre med familie, jeg ønsker dere alle ei fredfull jul og et riktig godt nyttår. 
 

Med hilsen i V. K. og S. 

 
Bjørnar Hansen 

Overmester 

”…å møte så ofte   
   vi kan. 

   ”...den som skaper  
  vår fremtid. 
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SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKT NABOHJELP TIL 
NORD-VEST RUSSLAND 

 
Av EksStorrepr. Jan Altmann 

 

Tiden for å avslutte dette 

prosjektet er kommet.  Når vi 

ser tilbake på den tid vi har 

arbeidet med prosjektet, fra 

år 2000 og frem til i dag, så 

er det mange inntrykk som 

har festet seg både på godt og ondt.  For oss, 

som sammen med prost Hans Bock har arbei-

det med dette, har det vært et spennende og 

givende prosjekt.  Minnene vi sitter igjen med vil vi ta med oss livet ut. 

 

De prosjekter som vi har arbeidet med i disse årene er: Tannhelsetjenesten v/ skolene i 

Murmansk, mat til medlemmer av Invalideforbundet i Murmansk, Barnehospital / barne-

hjem i Murmansk og Internatskole i Kola.  Når det gjelder arbeidet med utstyr som ble 

anskaffet til å etablere en tannhelsetjeneste ved grunnskolen i Murmansk, så er vel dette 

det mest krevende prosjektet.  Her gikk vi ut og fikk støtte fra mange loger i Norge.  Spe-

sielt vil jeg her nevne loge Ryvingen i Mandal, som formidlet tannlegeenheter fra et lager i 

Stavanger og som logebrødre her pakket og fikk sendt nordover fraktfritt for oss.  Dette er 

et godt eksempel på at broderskapet mellom logene fungerer. 

Både Storlogen og enkeltloger utenom vårt distrikt har bidratt med midler til prosjektet.  

Dette har vært med på å gjøre vårt arbeid innenfor hvert enkelt prosjekt mulig. 

Pr dato har prosjekt Nabohjelp foretatt 17 turer til Murmansk.  Det vil si 2 turer pr. år.  

Gjennom årene har vi avlagt rapporter til Distriktsrådet og til logene i Finnmark.  Vi mener 

at vi gjennom rapportene og den DVD som er laget og distribuert til logene, gir et bilde av 

det arbeid som er nedlagt. 

 

Det gjenstår ennå noen midler, og det vil i november (18. – 21.) bli foretatt en tur, som blir 

den siste.  Forholdene i Nord-Vest Russland har endret seg økonomisk.  Mange har fått 

det bedre, men den gruppe barn og voksne vår hjelp har rettet seg mot, har kanskje fått 

det verre. Nå i november vil hjelpen bli konsentrert om barnehospitalet i Murmansk. 

 

At loger i vårt distrikt ikke har valgt å støtte prosjektet er beklagelig.  Det synes vi bør 

komme fram i en sluttrapport.  Men til de som har støttet prosjektet vil vi rette en stor 

takk.  Den nabohjelp som er gitt til ovennevnte prosjekter er blitt satt stor pris på, og vi er 

sikker på at vi har brukt midlene der den virkelig trengtes. 

Prost Hans Bock, Jan  og Arne i 
samtale med den  russiske tolken. 
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TOLERANSE 
   

Av Eks OM Nils-Johan Lund 

 
Igjennom den lærdom våre ritualer gir oss, så går ordet "toleranse" igjen 
som en rød tråd. La meg derfor stille spørsmålet- hva er egentlig toleran-
se? Hva er det som legges i ordets betydning? 
 
Toleranse defineres gjerne som det å tåle, utholde,  vise 
forståelse og fordragelighet. Toleranse er å vise vilje til å 
sette seg inn i og til å forstå og til å godta andres mening-
er. Toleranse er, kort sagt, å ha respekt for andres syn og 
meninger, samt en våken selvkritikk  av sine egne me-
ninger. 
 
Odd Fellow Ordenen lærer oss at vårt arbeide med oss selv, for andre og også for uten-
forstående, er en vesentlig del av grunnlaget for vår Orden. 
I vår lære er som sådan alle mennesker medlemmer av en og samme familie. Og som 
familiemedlem er det derfor vår plikt til både å elske og beskytte hverandre. Plikt til å re-
spektere og, ja nettopp, plikt til å tolerere. Og uansett bakgrunn, så har vi ingen rett til å 
stemple en annen som et mindreverdig menneske i forhold til oss sjøl. 
 
Men sjøl om vi mennesker tilhører en og samme familie, så er vi selvfølgelig ulike på 
mange forskjellige måter. Nedarvede anlegg, ulike oppvekstvilkår, forskjellig utdanning, 
yrke osv. Nettopp slike elementer er det som stiller store krav til oss i vårt nærmiljø,. Og 
kanskje burde vi både titt og ofte stille oss selv spørsmålet: Viser vi alltid den nødvendige 
toleranse i vårt daglige samvær med våre medmennesker ? Det både  blant venner, fami-
liemedlemmer, i fritid og på arbeidsplassen. 
 
Et gammelt ordtak sier "at liten tue kan velte stort lass". Og hvor ofte er det ikke slik at et 
uoverveid ord, eller en bagatellmessig handling, skaper uoverensstemmelser og negative 
reaksjoner. En liten sprekk kan i slik sammenheng fort bli til en uoverkommelig stor 

kløft .Og det er da det er så viktig å vise toleranse-, 
snakke ut å søke og finne de gode og riktige løsning-
er. Ofte løses konflikter ved at den ene part gir seg, 
ser det bagatellmessige i konflikten, samtidig som 

han ser det store i en forsonende løsning. Kanskje føles det som et nederlag i øyeblikket. 
Men tro meg kjære brødre, det er forsoningen som er den store seieren ! 
 
Husk at toleransens fiende nr.1 det er egoismen, selviskheten og den fremtredende 
egenkjærligheten. Det koster å beseire disse negative elementer. Det koster å vende 
egenkjærlighet til nestekjærlighet. Men dette er ufravikelige krav vi må stille til oss sjøl. 
Og som vi også må vente at andre, gjensidig, setter i høysetet. 
 

                  Vær mot andre slik du ønsker at andre skal være i mot deg !         .                                                                                                                                                                 

        …”respekt for  
     andres syn og  
     meninger,…” 

  ”...en uoverkommelig 
        stor kløft. 
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                                               FESTSTLOGE 
 

Tirsdag 27. oktober avviklet loge 79 Meridian festloge  
hvor rebekkainstitusjonens 100 år ble markert. Brødrene i  
Kvitbjørn var invitert.  Vi ble vitne til  en vakker og stilfull  
festloge under ledelse av OM Sølvi Løkke.I etterkant av  
møtet fortærte vi et enestående koldtbord. Det var totalt  
over 60 personer til stede, deriblant ca 20 brødre. Takk for  
en kjempefin kveld! 
 

DIVERSE 

  FORFREMMELSER 

 
På fellesmøtet 23. oktober, ble følgende brødre forfremmet  
til Det Gode Vennskaps grad: Kurt Henriksen, Leif Småbach, Jan 
Tore Mathisen, Paul Risvåg, Kjetil Solvang,  
Per Ivar Olsen og Ulf Mathisen. 
 
                                                        Vi gratulerer! 

**************** 

**************** 
 

  ENDRING AV TERMINLISTEN 
 

Møtet 2. des. blir endret  til    1900 O Arbm. 
Møtet 6. jan. blir strøket pga  
festloge den 9. jan.  
  
Møtet 20.jan. endres til     1900 O Arbm Rapp. Nevnder 
         1900 ≡ XX Regnsk  
 
Det blir Informasjonsmøte torsdag den 4. februar 2010.   
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GLIMT FRA FELLESMØTE I HAMMERFEST 23. 
OKTOBER  

Forfremmelse til Det Gode Vennskaps 
grad.  Brødre fra Alta og Honningsvåg 
var tilstede i Hammerfest. 

Fellesmøtet  ble avvik-
let med 51 brødre til-
stede. Det bekrefter at 
møtene er kommet for 
å bli. Et hyggelig møte, 
hvor Boysen serverte-
hjemmelaget kjøttpud-
ding på ettermøtet 
Nydelig mat!                               

 

Vel 
blåst, 
Kvit-

bjørn! 
               

 

Bjørn Olav, Basse og Ivar F 

    Boysen 

   Bl.a. Konrad, Hasse og Einar 

       Nils-Johan, Ulf og Trond Egil 

Harold og Kåre 

Under: Torbjørn, Ulf og Lars Gunnar 



7 

  
KURS I  BRUK AV HJERTESTARTER 
De fleste av dere, både brødre og søstre er vel 
kjent med at logene, i samarbeid med Odd Fel-

low Huset samt brødrene Georg Liland, Odd Enevold og 
Arne B Moe, har gått til anskaffelse av hjertestarter til Odd 
Fellow Huset. 
Mandag 14. og  tirsdag 15. desember  vil bror Svein Erik 
Kristoffersen gjennomføre kurs i bruk av denne for både 
søstre og brødre. 
For de som kanskje ikke vet det, så arbeider Svein Erik som 
ambulansesjåfør på Østlandet. I tillegg er han operatør på 
110 sentralen der nede. 
Vi regner med at det vil bli påmelding til kurset på et senere 
tidspunkt. 

. 
Bror Erling Andreas  Kristoffersen 

   

   døde 5. oktober, 82 år gammel. Han har vært medlem av                       
   loge nr 70 Kvitbjørn siden 1974. Erling hadde mange  
   verv i løpet av sitt logeliv, bl.a. var han kasserer i 3  
   perioder. 
   Det vil for alltid stå en tom stol i vår loge etter ham.  
 
         V i lyser fred over hans minne   

 
KURS FOR OVERMESTRENE 
Helgen 13. til 15. november ble det arrangert kurs for 
OM’er i distriktsrådet..Storrepr. deltok som forelesere.  
I tillegg til DSS Alf Jørgensen og Svanhild Paulsen, 
hadde vi også besøk av Stor Sekretær Knut Borgen, 
som også bidro under hele helgen. Forhåpentligvis 
har OM’ene fått litt ballast med seg på veien. 

Knut Borgen 

Til h.: 
Vår OM, 
Bjørnar 
Hansen 
på skole-
benken 
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JULETREFEST 
 

Loge 79 Meridian og loge 70 Kvitbjørn 
arrangerer den tradisjonelle juletrefesten 

 
MANDAG 28. DESEMBER  

KL 1700 
 

i Odd Fellow Huset, Hammerfest 
 

Ta med et fat med julekaker  
Kaffe—brus  

 
JULENISSEN kommer! 

 
VI SKAL GÅ RUNDT JULETREET 

LEKER 
 
 

Alle er hjertelig velkomne! 
 


