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25 ÅRS VETERANJUVEL TIL ODD ENEVOLD
På vårt siste møte i
vårterminen 25. mai,
ble kasserer Odd
Enevold tildelt og
smykket med veteranjuvelen for 25 års
Smilet satt løst hos jubilanten og
medlemsskap i OrdeOM Bjørnar Hansen
nen.
Tildelingen ble foretatt
av DSS Fred Davidsen. Sammen med seg hadde han Eks
Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen, Eks Storrepr. Jan
Altmann og fung. Eks OM Nils-Johan Lund. Storrepr.
Edvin Vevik fungerte som Stor Marsjall. Edvin og Fred æret jubilanten med Ole
Olsens ”Solefallssang”. Det var 34 brødre tilstede.
Vi håper og tror at jubilanten satte pris på å bli æret, - for en gangs skyld !
Til brodermåltidet hadde våre eminente ”kokker” , 1. kokk Nils-Johan og 2.
kokk Bjørnar, sammen med kjøkkenkomiteen laget til et flott laksebord med
kokt laks, stekt laks, lakseTre fagre brødre med hver sin juvel!
moussè, salater m.v. Kort
sagt—noe for enhver smak!
I tillegg til god mat mottok
jubilanten også mange gode
ord og blomster, bl.a. fra OM
og fra sin fadder, Torbjørn
Nilsen.
Vi gratulerer!
Fra v.: Torbjørn Nilsen—Odds fadder,
Jubilanten Odd Enevold og DSS Fred Davidsen.

Mine brødre!
Ja, så er det siste ordinære møte for det sittende kollegiet avholdt,
og
det er med litt vemod jeg nå takker av som Overmester. Det har
vært ei begivenhetsrik og lærerik tid som jeg ikke ville vært for
uten. Men mye arbeid har det vært. Både med innvielser og grads
passeringer, tildelinger av veteranjuveler både for 40 år og 25 år i
ordenen og dessuten har vi i perioden avviklet både fårikålaften og
torskeaften, samt at vi har besøkt vår vennskapsloge Chalis i Kalix i
Sverige. Det er også brødre som er gått bort og etterlater seg et
savn, men vi har også fått inn nye brødre som med tiden skal drive loge Kvitbjørn videre. At vi fikk avslutte embedsperioden med tildeling av 25 års veteranjuvel til bror Odd
Enevold på siste møte var særdeles hyggelig.
At vi ikke fikk avviklet Informasjonsmøte i vår var en liten strek i regningen, men vi
håper at brødrene ser seg litt om i løpet av sommerferien og kanskje finner dere en som
dere tror passer hos oss, og som du kan invitere til Infomøtet til høsten.
Jeg vil også takke brødrene som trofast har møtt og dermed støttet oss i logearbeidet.
Jeg vil også takke de brødre som har stilt opp som vikarer for fraværende embedsmenn,
som har deltatt i gradsspill, de som har stilt opp i kjøkkenkomiteen og ikke minst bror
Nils-Johan og bror Fred som sto i spissen for oppussingen av klubbrommet. Som siste
embedsplikt skal OM med ledsager delta i vår moderloge Thules 75 års jubileum 27.
august i Tromsø.
Da vil jeg tilslutt ønske alle brødre med familier en riktig god sommer og ønske alle
sammen velkommen til EI, både for loge Kvitbjørn og for leir 15 Finnmark fredag
9.september og forhåpentlig frisk og opplagt til nye tak i god Odd Fellow ånd.

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Bjørnar Hansen/OM
LEIRSLAGNING I HAMMERFEST
25. og 26 mars 2011 ble det avviklet leirslagning i
Odd Fellow Huset i Hammerfest. Leir nr 15 Finnmark under ledelse av HP Steinarr Jensen, besøkte
byen.
Fredag kveld kl 1900 avviklet man møte i DKP
graden, hvor to patriarker, Ole Bornø og John-Eirik
Nilsen ble opphøyet under en flott seremoni. Det
Svein Kivijervi, Svein Torbjørn
vises virkelig at Honningsvåg har hatt sete for leiren i
Nilsen og Svein Sigvartsen.
snart 4 år,- profesjonell utførelse!
Lørdag kl 1400 var det befordring til DGL graden., hvor tre patriarker, Svein
Torbjørn Nilsen fra Alta og Svein Kivijervi og Svein Sigvartsen fikk sin grad.
På møtet kl 1900 ble Lars Gunnar Løkke opptatt i Patriarkgraden.Alle møtene
ble flott gjennomført av Leir nr 15 Finnmark sine embedsmenn!!
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Forpleining er viktig under disse tre møtene. Fredag kveld
ble patriarkene servert karbonade m/ tilbehør. Etter møtet
lørdag kl 1400 fikk man fiskesuppe, og på taffelet på lørdag kveld var det nydelig småstek m/kålstuing. Alt dette
var samvittighetsfullt tilberedt av loge Kvitbjørns OM,
Bjørnar Hansen!
Pga god planlegging og gode
Kokken Bjørnar smaker til fiskeSuppen.
innkjøp,ble prisen for hele helgen satt til kr. 200,- pr person.Når maten i tillegg smakte fortreffelig, var det bare blide fjes å se. Det er flott å ha slike
brødre som Bjørnar blant oss, men kona så han ikke på to
døgn.
Leir nr 15 Finnmark hadde med dette sin siste leirslagning
før leiren flytter sitt hovedsete til Hammerfest. Nominasjonen tyder på at vi får et flott kollegium, med en fin blanding
av patriarker fra Alta og Hammerfest. Dette kommer vi tilHP Steinarr Jensen,
bake til i annet sted i posten.
Honningsvåg
BESØK FRA HOLLAND
Onsdag 20. april hadde vi besøk av hollandske søstre, brødre og
gjester, 28 i tallet. De var på rundreise med h/s ”Nordlys”, og
hadde i forkant kontaktet oss og avtalt besøk i logen vår.
Følget besto av 10 rebekkasøstre, 8 OF brødre og 10 partnere.
Alle kom fra forkjellige loger i Groningen i den nordøstre delen av Nederland. Hele turen var planlagt avekteparet Ria Hazewinkel og Lodewijk Sweers, som begge er med i Odd Fellow
Ordenen.
Gjestene våre fikk en enkel servering av kanapeer med laks og
rosevin, samt øl og mineralvann.
Ria Hazewinkwel og
Etter et glass vin, utveksling av hilsener og presanger, fikk de
Lodewijk Sweers
en omvisning i logesalen.
DSS Fred Davidsen ønsket gjestene velkommen og orienterte
litt om logen, og OM Bjørnar Hansen overrakte vår gave til initiativtakeren Lodewijk Sweers. Alt foregikk på utenlandsk. Vår gave var Kvitbjørns vimpel.
.Loge Meridian var representert med Kari Solvang og Annie Jensen. Fra vår
loge deltok Bjørnar Hansen, Fred Davidsen, Jan Altmann, Arne B Moe, Svein
Sigvartsen, Edvard Rognlid og Rolf Bjørnar Nilsen. Det var en kort (underkant
av en time), men veldig hyggelig stund sammen med våre utenlandske gjester.
OM Bjørnar og Arne B. samt våre to søstrene sto for kanapeene og pyntingen av
lokalet.
Forts.n.side
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Besøk forts.

Alle tilstedeværende Eks OM’er

RØYKING
Vi fant det forresten nødvendig, før gjestene kom, å spyle begge utvendige
trapper pga sigarettstumper overalt. Det er nok en av de negative konsekvenser av utleie. Vi håper og tror at våre egne medlemmer bruker askebegrene til
sigaret-sneipene, - men kaster man virkelig sigarett-sneiper utfør dørene
hjemme!?!?
Vi anmoder våre søstre og brødre til å bruke utgangen ved salongen når det
skal røykes. Storlogen har anmodet oss om ikke å røyke i inngangspartiet ut
mot offentligheten.

Askebegrene er tømt, - bruk dem !!
NYE KOLLEGIUM
Loge 70 Kvitbjørn valgte 25.5.11 følgende nye kollegium:
OM
UM
Sekr.
Skm.
Kass.

Trond Egil Nilsen
Ketil Johnsen
Georg Liland
Rune Angel Olsen
Rolf Bjørnar Nilsen

Ny OM, Trond E Nilsen

Leir nr. 15 Finnmark har valgt følgende nye kollegium, - med sete
i Hammerfest:
Foto: Edvin V

evik

HP Edvard Rognlid
YP Per Ulrik Lundin
1.HM
Einar Lie
Sekr. Odd H Olsen

Skm. Bjørn E Hansen
Kass. Rolf Bjørnar Nilsen
2.HM Bjørnar Hansen

Vi ønsker alle brødre med familie
en god sommer!
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