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VENNEAFTEN

FLOTT FESTLOGE AV
REBEKKALOGE
NR. 79 MERIDIAN

JULENISSEN PÅ
BESØK

FOREDRAG OM HAMMERFEST HAVNS
PROSJEKTER

FORFREMMELSE

God påske!

OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre !
Da er vi kommet over halvveis i vår—terminen på loge året
2019.
Vi har hatt mange fine møter og godt oppmøte så langt.
Søstrene arrangerte en meget vellykket festloge i januar med
rekord oppslutning, et flott spill/seremoni, god mat og stemning.
I februar hadde vi Venneaften hvor vi sannsynligvis får 2 nye
Overmester
søkere, og i mars har vi hatt forfremmelse av 1 bror til Den
Rune Angel Olsen
Høye Sannhets grad.
Vi har flere interessante møter i vente utover våren. Vi skal ha en del instruksjon på
møtene framover som jeg vil oppfordre brødrene til å komme på, det er nyttig både for
nye og eldre brødre.
Vi ser forøvrig spesielt fram til det siste møtet i mai som er et fellesmøte med loge
Nordlys og loge Svanen, hvor vi skal hedre bror Ole Johan Johansen med 40 års veteran
juvel.
Nå går vi snart påsken i møte først og jeg vil da benytte anledningen til å ønske alle
brødre m/familier en riktig GOD PÅSKE.

Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Rune Angel Olsen
Overmester
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JULETREFEST 28.DESEMBER 2018
Tekst: Fred Davidsen Foto: Einar Paulsen

Tradisjonen tro, 4. juledag ble
det avviklet juletrefest i Ordenshuset i Hammerfest.
Det var 25—30 barn tilstede +
minst like mange voksne.

Som vanlig var det en samkjøring mellom Odd Fellow logen
og Rebekkalogen i Hammerfest
Det var godt med folk og god stemning

For hvem vet hvilket år?!, satt Marit Bornø
bak pianoet og akkompagnerte gangen
rundt juletreet. Ved denne anledning hadde hun sammen med seg Helene Paulsen
som forsanger. (t.h.)
Flott levert av begge to! Tusen takk til Marit som hvert år holder av denne datoen til
vår juletrefest!
Jan Åge Sundquist fikk
sitte på fanget til julenissen. Dagfinn hengte seg
på moroa.

Julenissen er stadig vekk like populær
som tidligere. Her er han i samtale
med f.h. : Julie
Helene Paulsen, Miriam
Kåsereff og
Marlene Vall
Rønquist.

Julenissen delte ut gaver til barna.
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FØRSTE MØTE I 2019—FOREDRAG HAMMERFEST HAVN
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 2. januar ble det avholdt møte i loge nr. 70 Kvitbjørn. Som vanlig ble møtet
ledet av OM Rune Angel Olsen. Det var over 30 brødre tilstede—vår loge fortsetter
den fine trenden!
Broder måltidet ble en flott opplevelse med snitter av ypperste kvalitet, både for øye og smakssanser.
Brr. Ulf Mathisen og Arne Reidar
Moe sto for tilretteleggingen. De
besto med glans! Flott arbeide
kjære brødre!
Etter at det var gjort grove innhugg
i fatene med snitter, overlot UM
Kjetil Solvang ordet til bror John
Wahl.
Br. John er styreleder i Hammerfest
Havn, og har inngående kjennskap
til alt som skjer i Hammerfest kommune. Det er ikke lite.
Br. John foredro om de prosjektene som var planlagt i
forbindelse med havnen og tilstøtende områder i Hammerfest kommune. Han tok også med den nye kommunen som blir tilsluttet Hammerfest fra 1.1.2020, Kvalsund.

Det var mange brødre som var
interessert i å høre nytt om
utviklingen i Hammerfest

Det var et meget interessant foredrag og ga de tilstedeværende god innsikt i hva vi hadde i vente i årene fremover.
Flott John—tusen takk!
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John Wahl

LEIRFORENINGSMØTE



Tekst og foto: Fred Davidsen

Torsdag 17, januar ble det avviklet leirforeningsmøte i
Ordenshuset i Alta.
Møtet ble ledet av Høvedsmann Bjørn Erik Hansen.
Møtet behandlet bl.a. regnskap 2018 og budsjett for 2019.

Foreningen står seg bra, og besluttet
å gi støtte til deltakelse under leirslagningen i
Honningsvåg i mars.
I tillegg gjennomførte vi Venneaften for en kommende
patriark. Bror Anders Vannebo ble hentet inn i leirsalen
Patriarkene Harald Mikkelsen
og gitt fin informasjon om leiren av HM Bjørn Erik Hansen.
og Knut Erik Mauseth er trofaste og dyktige kokker og
serverer stadig noe godt å
bite i på ettermøtene.
Tusen takk!!

Det var 17 patriarker og en gjest på møtet

FLOTT FESTLOGE 26.1.2019—LOGE 79 MERIDIAN
Tekst og foto: Fred Davidsen

Lørdag 26. januar arrangerte loge nr. 79 Meridian Nyttårsloge i Ordenshuset i Hammerfest.
Ved ankomst Odd Fellow huset ble vi møtt av en rød løper. Det var
en ny erfaring for de fleste av oss, men nå har vi endelig prøvd det.
Det var en morsom gimmick, men hvor var fotografene?
Rebekkasøstrene under ledelse av Overmester Gunn Britt Trondsen
gjennomførte en flott og høytidelig nyttårsloge—vel blåst søstre!!
Det var hele 73 gjester, søstre og brødre tilstede I logesalen.
Etter at møtet var lukket ble møtedeltakerne ført ut av salen.
De ble deretter servert en velkomstdrink mens man ventet på å bli
invitert til taffelet.
Det var et nydelig dekket bord som ventet på gjestene. Etter hvert
inviterte str. Undermester Monika Strømme gjestene til bords.

Forts.
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Festloge forts.
Undermester Monika Strømme ønsket alle hjertelig velkommen til
bords og orienterte om hva som skulle serveres den kvelden.
Til forrett ville vi få fiskesuppe. Hovedretten var lammeskank med
tilbehør og desserten var hjemmelaget karamellpudding.
Jeg tør påstå at maten smakte fantastisk!
Str. UM hadde kontroll med taffelet og ledet det utmerket.
Serveringen ble meget profesjonelt ledet av str. Linda Hassfjord.
Sammen med seg hadde hun flere jenter fra Filippinsk/Norsk foreUM Monika Strømme og et ning. Også de gjorde en flott jobb!
lite utsnitt av de tilstedeværende.

Etter hovedretten var det tale av OM i loge nr. 79 Meridian, Gunn
Britt Trondsen, som ønsket gjestene,
brødre og søstre velkommen. Hun var veldig glad for å se en fullsatt logesal.
OM ønsket alle de tilstedeværende en hyggelig og forhåpentligvis
en minnerik kveld.
OM Rune Angel Olsen takket på vegne av brødrene for innbydelsen til festlogen og for en flott kveld. Han utbragte en skål for
loge nr.79 Meridian.
EksOM Dagfinn Nicolaysen fortalte en historie fra den gang han
reiste til sjøs—om en liten jente i Bombay. En gripende historie
om det å bry seg.
OM Gunn Britt Trondsen og

Etter at desserten var fortært var det klart for takk-for-matenektemann Kjell Trondsen
talen. Denne gang var det Undermester i loge nr. 70 Kvitbjørn,
nærmest
Kjetil Solvang, som sto for den. Han holdt en flott og munter tale
hvor han takket for nydelig mat og lovpriste lammeskanken. Han berømmet
jentene for det flotte arrangementet.
Avslutningsvis ba han alle guttene om å reise seg og være
med å utbringe en skål for alle de flotte og flinke jentene
som vi hadde rundt oss...
Det ble deretter laget småbord og MOODs sørget for dansemusikk ut i de små timer.
Kvelden ble avsluttet som vi kom—på den røde løperen.
Herr og fru Kivijervi og fru Davidsen foreviget på den røde
løperen. (bilde t.v.)
Tusen takk til loge 79 Meridian for en flott gjennomført
kveld.
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OM Rune Angel
Olsen taler.

VENNEAFTEN
Tekst: Fred Davidsen

Onsdag 6.februar ble det avviklet venneaften i loge nr 70 Kvitbjørn.
Etter at møtet var lukket av fung.OM Kjetil Solvang, ble to
gjester ( to biologiske brødre) ført inn i logesalen.
Der ble Storlogens opplegg for slike aftener gjennomført på en fin og høytidelig måte
av logens embedsmenn.
Etter en høytidelig stund i logesalen, ble gjestene og brødrene invitert til brodermåltid.
Der orienterte UM (som er hans egentlige embede) Kjetil Solvang generelt om ettermøtet, antrekk, økonomi m.v.
Det ble en hyggelig stund—forhåpentligvis vil det bære frukter. Gjestene var positivt
innstilt til den opplevelsen de nettopp hadde fått.

LEIRFORENINGSMØTE I HAMMERFEST
Tekst og foto: Fred Davidsen

Torsdag 14. februar ble det avviklet leirforeningsmøte i Ordenshuset i Hammerfest
med 15 patriarker til stede, alle fra Hammerfest.
4 patriarker fra Alta hadde meldt sin ankomst, men som vanlig var ikke været på vår
side. Usikkert vær, Sennland kollonnekjørt, uvisst hvordan utviklingen ville bli. Det
ble derfor meddelt fra Alta at de ikke tok sjansen på å bli stående
noen steder.
Det ble et hyggelig møte med 1. gangs nominasjon av nytt kollegium for leirforeningen, etisk post av kapellan Nils-Johan Lund og
Informasjon om forestående Leirslagning i Honningsvåg 8. og 9.
mars.
Det var gledelig å se at hele 22 patriarker og brødre hadde meldt
sin interesse for å bli med til Honningsvåg på leirslagning. Utfordringen blir å skaffe hotellrom til alle.
På ettermøtet serverte Patriark Nils-Johan Lund et nydelig måltid
- røkt svinekam med tilbehør, og fruktcoctail til dessert. En flott
avslutning på møtet.
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FORFREMMELSE TIL DHSG
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 6. mars ble det foretatt forfremmelse til Den Høye
Sannhets grad av bror Charlie Agledal.
Seremonien ble flott ledet av Overmester Rune Angel Olsen.
Sammen med sine embedsmenn lagde de en fin og høytidelig
stund i logsalen med 27 brødre til stede.
Bror Charlie hadde nok
lenge sett frem til denne dagen, da sykdom
bl.a. hadde gjort at
forfremmelsen hadde
blitt utsatt.

Charlie Agledal

På ettermøte serverte UM Kjetil Solvang
hjemmelaget lapskaus og sjokoladepudding
med vaniljesaus. Det var deilig mat.
Det hadde visstnok vært flere kokker med på
tilberedingen, men hovedsakelig var det Einar Paulsens verk.
OM Rune Angel Olsen og Charlie Agledal

Etter hovedretten holdt OM en fin tale hvor
han bl.a. gratulerte og orienterte bror Charlie
om hans «rettigheter» som 3. grads bror.

Bror Hans «Thias» Ellingsen holdt faddertale til bror Charlie. Sistnevntes fadder,
Jann Amundsen, som bor i Tromsø hadde sendt en tale som Thias refererte.
Fadderen befant seg visstnok i Syden.
Til sist tok Storrepresentant Ketil Johnsen ordet, gratulerte og orienterte om
«Leirens hilsen til den nye bror av Den Høye Sanhnhets grad». Bror Charlie ble deretter overlevert brosjyren .
Bror Charlie takket for tildelingen av graden og slo fast at han hadde
det fint i logen—spesielt fant han roen i logesalen.
Nok en fin logekveld ble avsluttet med en hyggelig prat i salongen i
god
ånd.
Kåre Odd
og OddFellow
Sigurd Løkke
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