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BESØK FRA STORLOGEN

Stor Marsjall
Thore Fredrik Grüner

Foto: Edvard Rognlid

Stor Sire
Morten Buan

Stor Kappelan
Ole-Johan Bay Gundersen

I forbindelse med tildeling av 25 års veteranjuvel, hadde vi 15.12.10 besøk fra Storlogen. Stor Sire Morten Buan og to av hans embedsmenn, Stor Marsjall Thore Fredrik
Grüner og Stor Kapellan Ole-Johan Bay Gundersen hadde tatt turen nordover. Værmeldingene lovet både storm og det som verre var, men kl 1530 landet de på Hammerfest
Foto: Fred Davidsen
Lufthavn—som siste fly den dagen!!
Tildelingen gikk derfor etter planen til alles tilfredshet. Vi har ikke hørt noe, men vi
regner med at våre brødre Storembedsmenn er kommet vel hjem etter at de reiste neste
morgen. Vi ønsker dem og resten av Storlogen god jul og velkommen tilbake!

God Jul!
ønskes også til alle søstre og brødre med familier!

OM’s HJØRNE
Kjære brødre.
Så har vi igjen lagt et Odd Fellow år bak oss. I ettertankens lys har det
vært et begivenhetsrikt år for loge Kvitbjørn.
Vi har mistet brødre men i gledens tegn har vi også fått inn nye. Og over
nyåret skal vi igjen få innvie brødre i vår krets.
Vi har hatt en kjempedugnad og pusset opp klubbrommet (takk til alle
som var med).
Vi fikk også besøkt vår vennskapsloge i Kalix.
Foto: Fred Davidsen
Selv om det har gått bra i året som gikk, må vi ikke slå av på kravene til oss selv til å arbeide for logen og dermed for ordenen.
Et tilbakeblikk på året som svinner gjør oss glad for at vi valgte Ordenens positive fellesskap. Jeg ønsker hermed brødrene med familier en riktig God jul og et Godt nytt år.
Vel møtt i 2011!!
med hilsen i V. K. og S. fra Overmester

TILDELING AV 25 ÅRS VETERANJUVEL TIL DSS FRED DAVIDSEN
Tekst:Edvard Rognlid Foto: Rognlid/Vevik
Onsdag 15.12.2010 hadde Loge nr. 70 Kvitbjørn
storfint besøk da Distrikts Stor Sire Fred Davidsen ble tildelt 25 års
veteranjuvel i en verdig
og stilfull seremoni ledet
av bror Stor Sire.
”De to på galleriet”, Ivar
og Roald

Br. Fred har en imponerende liste med ordensvita; siden han fikk
3. grad i logen har han hatt et eller annet verv i loge, leir eller leirforening. Den 2.9. ble han installert som Distrikts Stor Sire i Distrikt 12 Finnmark. Til tildelingen av veteranjuvelen hadde br. Stor
Sire Morten Buan tatt med seg Stor
Marsjall Thore Fredrik Grüner og Stor
Kappelan Ole-Johan Bay Gundersen.
I tillegg fikk han hjelp av Eks Stor
Skattmester Bjørn Erik Hansen, Eks
Distrikts Deputert Stor Sire Roald
Andreassen og Storrepresentant Edvin
Vevik.
Så mye fint besøk skaper en ekstra fin
ramme rundt tildelingen og det var en
beveget bror som mottok juvelen fra
br. Stor Sire.
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Ved taffelet var det taler til jubilanten både fra br. Stor Sire, OM Bjørnar Hansen og
Eks Storrepr. Ivar H. Pedersen—br. Freds fadder.
Jubilanten holdt selvsagt også selv en tale. Fra kjøkkenet stilte logebrødre (Bjørn Erik og
Torbjørn) opp med en treretters middag bestående av skinkesalat til forrett, fiskesymfoni
med kveite- og laksefileter til hovedrett og hjemmelaget karamellpudding (Boysens) til
dessert. Serveringen ble profft utført av søstre fra Loge nr. 79 Meridian.

HØSTFEST
Menyen var saltkjøtt og bordene var høstpyntet da over 70 søstre, brødre og
venner ankom Odd Fellow Huset lørdag 07.11.2010.
Loge Kvitbjørn har de siste årene hatt en tradisjon med høstfest for medlemmer i
Loge Kvitbjørn og Loge Meridian. På festen har det også vært anledning til å ta med
seg venner som ikke er medlemmer i ordenen. Årets høstfest ble arrangert litt senere
en det som har vært tradisjon, uten at det så ut til å legge noen demper på hverken
oppmøtet eller stemningen.
Nils-Johan og Bjørnar hadde med god hjelp av noen andre brødre stått på kjøkkenet,
dekket bord og ellers utført det som krevdes av dem for å få i stand denne festen. Selv
om det ikke var første gang klubbrommet var i bruk etter oppussingen kan man godt
si at dette ble en fin innvielse av de nyoppussede lokalene.
Etter middagen var det tid for kaffe, lotteri og dans. Dansemusikken sto Friends for.
Alle stortrivdes, og festen pågikk til langt på natt. Ett flott arrangement, og mon tro
om ikke noe av våre venner også blir søstre eller brødre? Undermester Trond Egil sør

OM Bjørnar er stadig vekk kokk
sammen med eksOM Nils-Johan

Bordene var nydelig dekket—med høstløv

get for at det var et vist system i serveringsrekkefølgen. Det
var nok helt nødvendig fordi straks maten ble plassert på
buffeen strømmet gjestene til, og kjøkkenkomiteen hadde
sitt svare strev med å holde serveringsfatene fulle til en hver
tid. Det så virkelig ut til at maten smakte, og godt var det.
Det var nemlig kjøpt inn 45 kilo kjøtt , 18 kilo poteter og
18 kilo kålrot. Til dessert ble det servert riskrem med mari- - og etterpå var det dans til musikk fra Kjell (Unit five) og
nerte rosiner. Hva rosinene var marinert i er en dypt bevart Tove,til sammen ”Friends”
hemmelighet, men ryktene sier at det ikke er lurt å kjøre bil
etter å ha spist dem .
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FELLESMØTE I HONNINGSVÅG.

Vi bodde på Honningsvåg Brygge—som vi stort
sett alltid gjør.

Lotteri gir alltid en ekstra fortjeneste—til
noen

Den 29. oktober var det atter tid for det tradisjonelle fellesmøtet mellom loge Svanen i
Alta, loge Nordlys i Honningsvåg og Loge Kvitbjørn. Denne gangen var det loge Nordlys
som sto for arrangementet. Hovedinnholdet på møtet var forfremmelse til Den Edle Kjærlighets Grad for to brødre.
Fra Loge Kvitbjørn hadde totalt 18 brødre tatt løs. På
grunn av uforutsette hendelser i Alta kunne dessverre ikke
mer enn tre brødre derfra delta. Loge Nordlys selvsagt
mannsterke, så det ble et flott møte. Aktørene i gradspasseringen gjorde en flott jobb. Det er artig å se likheter og
forskjeller mellom logene.
På ettermøtet fikk vi servert en utsøkt treretters middag
bestående av kongekrabber til forrett, Fårefrikasse til hovedrett og trollkrem til dessert. Etter brodermåltidet var
Det er alltid god mat i Honningsvåg det et loddsalg som ga loge Nordlys en pen fortjeneste.
Hva med litt kongekrabbe?

JULETREFEST
Loge 79 Meridian og loge 70 Kvitbjørn
arrangerer den tradisjonelle juletrefesten
TIRSDAG 28. DESEMBER
Fot
KL 1700
i Odd Fellow Huset, Hammerfest
Ta med et fat med julekaker
Kaffe—brus
JULENISSEN kommer!
VI SKAL GÅ RUNDT JULETREET
Alle er hjertelig velkomne!
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