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 OVERMESTERENS HJØRNE 
  
Kjære brødre ! 
 
Da er vår- terminen ferdig, og med det også det siste ordinære 
møtet for det sittende kollegiet avholdt.   
Tiden går ufattelig kjapt og jeg må vel si at det er med litt ve-
mod jeg takker av som overmester.  Det har vært en begiven-
hetsrik og lærerik tid, selv om det også har vært en del arbeid 
og mye forberedelser til møtene.  
  
I løpet av perioden har vi hatt en rekke innvielser, gradspasse-
ringer, tildelinger av både 25, 40 og 50 års veteran juveler.  
 
I perioden har vi også hatt brødre som er gått bort, de etterlater 

seg et savn, men de lever videre i våre minner.  
På første møtet etter påske ble nytt kollegie valgt og jeg vil be-
nytte sjansen til å ønske de nye valgembedsmennene lykke til.  

Det siste møtet i vår var et fellesmøte med loge Svanen & Nordlys. Det ble et trivelig 
møte, hvor vi hedret bror Ole Johan Johansen som ble tildelt 40 års veteran juvel av 
bror Distrikts Stor Sire, det ble en fin og verdig sermoni.  Tradisjonen tro ble det servert 
kokt laks på ettermøtet hvor det var god stemning og en flott avslutning på loge termi-
nen.  
Jeg vil rette en stor takk til brødre som trofast har møtt og støttet oss i logearbeidet.  
Jeg vil også takke kollegiet og embedsmenn for godt samarbeid.  Jeg vil i tillegg  takke 

brødre som har stilt opp når vi har hatt behov for dem.  
 
Nå står forhåpentligvis sol, sommer og ferietid for døren for de fleste av oss.  Så møtes 
vi igjen til høsten, full av ny energi til å ta fatt på en ny termin som starter 4 september 
med installasjon av det nye kollegiet.      
Da gjenstår det bare å ønske alle brødre og søstre m/familier en riktig god sommer.  

Med hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 
Rune Angel Olsen 

Overmester 
 
 

 
 
 

 

Overmester 
Rune Angel Olsen 
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LEIRSLAGNING I HONNINGSVÅG 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Fredag 8. mars startet leirslagningen i Honningsvåg.  Leir nr. 15 
Finnmark var på besøk under ledelse av  Hovedpatriark Trygve Røt-
vold. Nesten hele kollegiet  i Leiren hadde tatt turen til Honnings-
våg. 
I tillegg vikarierte EksHP Edvard Rognlid som YP og EksDSS Fred 
Davidsen som  Veiviser.  I løpet av fredag og lørdag ble det avviklet 
tre møter, henholdsvis i gradene DKP, DGL og P. 

 
Distrikts Stor Sire Jon Holien deltok også på alle møtene. 
 
Etter øvelse fra kl. 1730 fredag ettermiddag startet man kl. 1900 
maratonmøtene med gjennomføring av DKP graden. Fire patriarker ble opphøyet. To 
av disse tilhørte vår loge; nemlig Kjetil Solvang og Lars Gunnar Løkke + en fra Hon-
ningsvåg og en fra Vadsø.  Høytideligheten ble fint gjennomført av  Hovedpatriarken 
og hans stab. 
 
Det hører med til historien at fra Hammerfest og Alta leirforening var det 14 patriar-

ker til stede den første kvelden.  Det er ganske enkelt imponerende! 
Etter møtet fredag kveld ble det servert nydelig lapskaus laget av res-
taurant Corner ved daglig leder og patriark Odd Arne Nilsen. 
 
Neste dag, lørdag 9. mars, startet med øvelse av dagens program kl 

1430.  Det  kom 8 nye brødre og patriarker til Honningsvåg og deltok i 
møtene.  
Kl 1500 startet man med befordring i DGL graden.  Patriarkene Per Val-
ved og Jan Ivar Kjellmo ble tildelt graden  etter nok en fin og høytidelig 
seremoni. 

Lørdag kveld kl.1900  ble det foretatt innvi-
else av nye patriarker. Brødrene Einar 
Paulsen, Hans M. Ellingsen og Olaf Lingås 
ble innsatt som patriarker. 

Møtet lørdag kveld ble avsluttet ca kl 
2100, hvoretter 1.Høvedsmann Sverre Ø-
Pedersen inviterte patriarkene til broder-
måltidet. 
 

Også ved denne anledning var maten laget 
på restaurant Corner. Det var buffet med  panert torsk og 
røkt svinekam samt alt nødvendig tilbehør.  Desserten lå ikke noe etter—
karamellfromarsj.  Nydelig mat!! 
 

          Forts. 

HP Trygve Røtvold 

Per Valved 

Einar Paulsen og Hans M Ellingsen 

EksHP  
Roald Andreassen 
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Leirslagning forts. 
Lørdag, etter at de siste møtedeltakerne kom, var det hele 22 brødre/patriarker fra 
Hammerfest og Alta leirforening tilstede; 4 fra Alta og 18 fra Hammerfest.  
Vår Høvedsmann, Bjørn Erik Hansen, gikk rundt kry som en hane over at hans med-
lemmer fylte halvparten av stolene i leiren. Totalt var det 47 patriarker til stede i 
det siste møtet og til den påfølgende middagen.  

Det var særdeles hyggelig at vår 60 års veteran, Eks DDSS Roald Andreassen, tok 
turen til Honningsvåg og deltok på begge møtene lørdag.  

 
Etter møtet lørdag kveld ble det foretatt første 
gangs nominasjon av nytt kollegium til Leir nr. 15 
Finnmark.  Til  høsten skal leiren flytte sitt sete fra 
Kirkenes og til Honningsvåg. Patriark Odd Harald 
Mathisen ble nominert som ny Hovedpatriark. 
 
Helgen i Honningsvåg gikk fort.  Den var hyggelig, 

i god Odd Fellow ånd, men den var slitsom.  Det 
gjaldt spesielt for de som hadde embeder.   
                    Kvitbjørnposten gratulerer! 

 
 
 
 
 
LOGEMØTE 20. MARS 2019 
Tekst og foto. Fred Davidsen 

Møtet  denne onsdagen sto hovedsakelig i instruksjonens tegn. Instruksjonen ble 
avholdt av Storrepresentant Ketil Johnsen.  Han tok for seg opptreden i logesalen 

og tiltale. Han tok også for seg brodermåltidet på ettermø-
tet. 
 
Instruksjon til brødrene er viktig for at alle de nye—og gamle 

brødrene skal føle seg trygg på møtene. 
Til sist informerte han om nytt fra Storlogen. 
 
Møtet ble avsluttet med etisk post fremført av kap. Rolf 
Bjørnar Nilsen.  Det var en historie om kynisme og om et 

ønske om å gjøre det riktige. 
 

Storrepresentant 
Ketil Johnsen 
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NOMINASJON OG FORFREMMELSE 
+ 50 ÅR 
Tekst og foto. Fred Davidsen  

Onsdag 3. april ble det avviklet møte i loge 
nr. 70 Kvitbjørn, hvor 1. gangs nominasjon 
og forfremmelse til DGVG var hovedsaker. 
 
Overmester Rune Angel Olsen ønsket vel-
kommen og orienterte kort om dagens 
agenda.   
Som alltid når man står overfor et nytt 
skifte av kollegiet, knytter det seg til spen-

ning—stor spenning.  Hvem skal overta?  
Noe sier seg alltid selv, men det kommer alltid  noen nye…. 
Etter at OM hadde unnagjort de formelle delene ved nominasjonen, ble følgende 
brødre  nominert: 
Overmester Kjetil Solvang, Undermester John 
Eirik Nilsen, Sekretær  Per Valved, 
Skattmester  Einar Paulsen,  Ceremonimester  
Tor Arne Ellingsen, Kapellan Jarle Marthinsen. 
 

Det kan synes som et flott kollegium.  I tillegg 

kommer Storepresentant Ketil Johnsen og  
kommende EksOM Rune Angel Olsen.  Lykke til 
med valget. 
Det ble også foretatt nominasjon av nevndene 
Styrkelse og Ekspansjon, Nominasjonsnevnd, Finansnevnd og Revisjonsnevnd.  

          Forts. 
 

F.V.: Erik Johanessen, Jan Åge Sundquist, Rolf 
ohnny Nilsen, Erik Fjeldstad og Andreas Mølmann. 
Rista Dosic måtte forlate pga arbeide. 

Erik Johannessen og  Andreas  Mølmann 

Rolf Johnny Nilsen, Jan Åge Sundquist og  
Erik Fjeldstad, sistnevnte i samtale med Eks 
Stor Skm. Bjørn Erik Hansen. 

To viktige aktører under spillet, f.v. Hans 
M. Ellingsen og Sverre Gagama. 



6 

 
 

 

Forts. 
Deretter gikk OM over til forfremmelse i Vennskapsgraden av følgende brødre: Rista 
Dosic, Erik Fjeldstad, Erik Johannessen, Rolf  Johnny Nilsen, Andreas Mølmann og 
Jan Åge Sundquist. 
Seremonien ble flott utført av  aktørene, både fra gulvet og stolene.  
Vel blåst bror OM!  

Etter at logemøtet var lukket, ble brødrene invitert til brodermåltidet.  Retten var  
kyllinggryte i karri—nydelig mat. Dessert var fruktcoctail og krem.  

Den var tillaget av  UM Kjetil Solvang.  
OM Rune Angel Olsen holdt en fin tale til de nye brødrene  av 
DGV-graden. 
Bror Erik Johannessen talte på vegne av resipiendene. Han hadde 
latt tankene fare i løpet av forfremmelsen. Han hadde  en fin 
stund i logesalen med tanker om hvordan man burde forholde seg 
til sin neste.   
Underveis i brodermåltidet ble bror Jan Arve Reite gratulert med 

50-årsdagen som akkurat var avviklet.  Bror OM overrakte ham en 
bok om Odd Fellow Ordenens historie som en hilsen til fødselsda-

gen fra hans logebrødre.  Det var 30 brødre tilstede denne kvelden.   
Kvitbjørnposten  gratulerer! 

 
 
40 ÅRS VETERANER I ALTA 
Tekst og foto:  Fred Davidsen 

Onsdag 22. mai ble det en minnerik kveld i loge nr. 102 Svanen, Alta. Denne kvelden 
var i hovedsak viet til våre gode venner og brødre, Borgmund Bang og Tore Reidar 
Pedersen.  Førstnevnte hele 92 år.  
Begge to hadde gjennom 40 års 
medlemsskap gjort seg fortjent til å 
motta 40-års veteranjuvel. 
Begge er medlemmer i Hammerfest 
og Alta leirforening. Begge ble for 
øvrig innviet i vår loge i 1979. 
Den høytidelige seremonien ble 
ledet av Eks Stor Skm. Bjørn Erik 
Hansen med bistand av Storrepre-
sentant Einar Lie (fung. Stor Mar-
sjall) og Eks DSS Fred Davidsen. 
 
Kvitbjørnposten gratulerer! 

Jan Arve Reite 

F.v.:  Bror Borgmund Bang, Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen og  
bror Tore Reidar Pedersen. 
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LEIRFORENINGSMØTE  11. APRIL– NYTT KOLLEGIUM 
Tekst og foto: Fred Davidsen  

Torsdag 11. april ble det avviklet leirforeningsmøte i Ordenshuset i Hammerfest.  

Høvedsmann Bjørn Erik Hansen kunne ønske velkommen hele 25 patriarker til møtet 
noe som betraktes som veldig flott. 
Det kom 5 patriarker fra Alta; Roald Andreassen, Einar Lie, Harald Mikkelsen, Konrad  
Thomassen og Jan  Ivar Kjellmo. 
Det ble et trivelig møte hvor man  bl.a. hadde 2. gangs nominasjon og valg. Følgende 
kollegium ble valgt for tiden 2019—2021: 
 
Høvedsmann   Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen 
Kapellan   EksOM Nils-Johan Lund 
Nesthøvedsmann  Storrepr. Einar Lie 

Sekretær   Eks DSS Fred Davidsen 
Skattmester   Eks Kass. Marvin Juliussen  
 
Nominasjonsnevnd:  Storrepr. Ketil Johnsen 
    Eks Sekr. Kjell Harald Farstad  
    Eks Sekr. Georg Liland 
Revisjonsnevnd:  Eks kass. Odd Enevold 
    Eks Kass. Harald Mikkelsen 
    EksHP Edvard Rognlid 
Anskaffelsesnevnd:  EksOM Bjørnar Hansen 

    Tore Kivijervi 
    EksUM Svein Sigvartsen 

 
«Kokkene» Hans Kristian Østvik og Nils-Johan Lund 
hadde stelt i stand et flott koldtbord med laks, egge-
røre, spanske kjøttboller, sild, potetsalat m.m. 
NHM Einar Lie inviterte til bords. Det ble et lite fest-
måltid, en passelig avslutning før sommeren. 
Da NHM Einar Lie takket for maten, resulterte det i 
spontan stående trampeklapp. Det var vel fortjent til 
disse to som alltid stiller opp. 

Nils-Johan Lund og 
Hans Kr. Østvik 

Tiltalende bord—man 
blir sulten når man ser 
på det. 
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(Sakset fra De Tre Kjedeledd nr.1/19)  
 
 

                                          STOR SIRE  
Verdier i vår tid 

200 år har gått siden brødre med Thomas Wildey i spissen stiftet Lodge 
Washington den 26. april 1819 i Baltimore USA. Ritualene, budordene 
og budskapet har Odd Fellow Ordenen beholdt og vi erfarer at de er 
like aktuelle i dag som den gang. Verdifundamentet med kjerneverdier 
som medmenneskelighet, toleranse, respekt og fellesskap er fortsatt 
grunnleggende i Odd Fellow Ordenen. Ordenens målsetning om å utvik-
le personligheten til hver søster og bror har blitt en stadig viktigere del 
av Ordenens virksomhet gjennom disse 200 år. Vi blir gjennom alle våre 
ritualer minnet på at målet er at vi skal søke å leve som vi lærer, om-
sette verdiene til daglig praktisk handling og derved bidra til et bedre 
samfunn.  
 
Et samfunn vi erfarer preges av alt annet enn de verdier vi setter i høy-
setet. Vi opplever at våre idealer er under press og at det er viktigere enn noen gang å løfte frem 
verdier som medmenneskelighet, toleranse og respekt.  
 
Storlogen har i forbindelse med 200 års jubileet ønsket å fremme bevisstheten og markere vårt 
verdigrunnlag og ikke minst skape en diskusjon og refleksjon innad i Odd Fellow Ordenen rundt 
våre kjerneverdier. Skal vi påvirke samfunnet rundt oss, må vi selv søke å leve som vi lærer. Vi må 
bygge en kultur i loger, leire og i hele Ordenen preget av fellesskap, respekt, toleranse  
og medmenneskelighet. Målet er å bygge et omdømme som en verdibærende organisasjon som 
evner å omsette ord til handling og der etikken står sentralt.  
 
Vi har utfordret 18 filosofer og forfattere til å lage en bok vi har kalt «Verdier i vår tid» med be-
traktninger rundt dagens samfunn og de verdier Odd Fellow Ordenen er opptatt av. Noen av 
forfatterne vil også holde foredrag på Akademiets Symposium i Stavanger der også hovedtema er 
«Verdier i vår tid». At dette treffer og er aktuelt i dagens samfunn ser vi også der NRK med radio-
programmet «Verdibørsen» ønsker å lage en radioserie rundt temaet fra Odd Fellow Ordenens 
jubileumsbok.  
 
Men, vi må nok innse at vi har en vei å gå for å bli bedre og mer menneskekjærlige  og det er en 
god påminnelse når vi tar med oss ordene « tilgi oss hva vi har feilet og lær oss å vokse mot full-
kommenhet». 
 
Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 
Morten Buan  
Stor Sire 
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STØRRE ARRANGEMENTER– SERVERING 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Leir nr. 19 Nordkapp avholdt leirslagning i Ordenshuset i Hammerfest lørdag 27. og 
søndag 28. april.  Det var 52 matriarker (søstre) tilstede på lørdag kveld.  
Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen, Eks Sekr. Georg Liland og undertegnede var fore-
spurt om å bistå under servering og på kjøkkenet.   
I tillegg hadde Leir nr. 19 Nordkapp engasjert 4 jenter 
fra Filippinene til å delta i servering m.m.  Disse jentene 

hadde en gang tidligere deltatt under en festloge, og 
begynner sikkert så smått og bli familiær med noe av 
etiketten hos oss. De gjorde en veldig flott jobb både i 
servering og på kjøkkenet, og etter hvert også i oppvas-
ken. De var hele tiden smilende og blid, de var arbeids-

villige, de var hurtige og; kort sagt—det var flott og 
samarbeide med dem.  Jeg tillater meg å anbefale dem 
til lignende oppdrag hos oss.  

 
TILDELING AV 25 ÅRS VETERANJUVEL 
Tekst :: Fred Davidsen Foto: Morten Buan 

Onsdag 8. mai ble en minnerik dag for loge 105 Østhav i Vadsø, da vår Distrikts Stor 
Sire Jon Holien ble tildelt Veteranjuvelen for 25 års medlemsskap i Odd Fellow Orde-
nen. 
Det er vanlig at  når det skal tildeles vete-
ranjuveler til Storembedsmenn, så ønsker 
Storlogen selv å foreta tildelingen.  
Den ble derfor foretatt av Stor Sire Morten 
Buan med bistand fra de tre logene i 
vestfylket.  
Fra Loge nr. 70 Kvitbjørn deltok Eks Stor 

Skm. Bjørn Erik Hansen og EksDSS Fred 
Davidsen.  Fra Loge 102 Svanen, Alta, del-
tok Storrepresentant Einar Lie, og fra Loge 
43 Nordlys, Honningsvåg, deltok EksOM 

Odd Harald Mathisen. 

Det var en rørt Distrikts Stor Sire som mottok veteranjuvelen i en 
høytidelig og flott seremoni. Etter møtet ble det servert kongekrab-
be, måsegg, røkt og speket laks, noe for enhver smak.  
Det vanket mange gode ord fra bror Stor Sire og OM. Det var også 
hilsener fra alle logene i Distrikt 12 Finnmark.   
Bror Jon holdt også en tale hvor han  uttrykte at han satte stor pris 
oppmerksomheten, brødrene i logen og spesielt de langveisfarende 
gjestene. Det var en særdeles hyggelig kveld i god Odd Fellow ånd.  
 

Vi gratulerer! 

f.v.: Emily, Arlyn, Marjory og  
Merrizel 

Bak f.v.: Storrepr.Einar Lie, Eks Stor Skm.Bjørn E Hansen, Eks DSS 
Fred Davidsen, EksOM Odd H Mathisen 

Foran f.v.:Stor Sire Morten Buan, DSS Jon Holien, OM Geir Birkely 

Stor Sire Morten Buan og 
DSS Jon Holien 
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VALG AV NYTT KOLLEGIUM OG NEVNDER 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

På møte onsdag 8. mai i Loge nr.70 Kvitbjørn, ble det fore-

tatt 2. gangs nominasjon og valg av nytt kollegium for  perio-
den 2019—2021: 
 

Overmester   Kjetil Solvang 
Undermester  John Eirik Nilsen 

Sekretær  Per Valved  
Skattmester  Einar Paulsen    
Ceremonimester Tor Arne Ellingsen 
Kapellan   Jarle Marthinsen  
 

I tillegg  kommer Storrepresentant Ketil Johnsen og  

EksOM Rune Angel Olsen.   
 
 Følgende nevnder ble valgt: 
 

Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon: 
Storrepr. Ketil Johnsen, EksDSS Fred Davidsen, Sekr. Per Valved, EksOM Edvard 
Rognlid,  Eks CM Lars Gunnar Løkke, Eks Kass.Torbjørn Nilsen, vara: Eks Stor Skm. 
Bjørn Erik Hansen. 
 
Nominasjonsnevnd: 
EksOM Rune Angel Olsen, EksOM Odd Sigurd Løkke, EksOM Edvard Rognlid,  
Eks Kass. Torbjørn Nilsen, bror Ove Brun Mathisen, vara: EksOM Arne B. Moe.  

 
Finansnevnd: 
EksOM Nils-Johan Lund, Eks Kap. Rolf Bjørnar  Nilsen, Eks Kass. Marvin Juliussen, 
EksOM Edvard Rognlid. 

 
Revisjonsnevnd: 
Eks Kass. Odd Enevold, Eks Sekr. Georg Liland, Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen.  

Ny Overmester - 
Kjetil Solvang 
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40 ÅRS VETERANJUVEL 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Fredag 24. mai 2019 ble nok en minnerik dag i Loge nr. 
70 Kvitbjørns historie. 
 

Logeflagget var heist og logen var pyntet til fest.  År-
sak:  Vår gode bror Ole Johan Johansen var invitert til 
møtet av bror Overmester for  å få tildelt veteranjuve-
len for 40 års trofast medlemsskap i Odd Fellow Orde-
nen. 

Samtidig var det innkalt til fellesmøte med Loge 43 
Nordlys, Honningsvåg,  og Loge 102 Svanen, Alta. 
Det møtte 10 gjester fra disse logene. 
 
Distrikts Stor Sire Jon Holien var kommet på besøk 

fra Vadsø, og skulle lede den høytidelige handling-
en. 
Han hadde bistand av Eks Stor Skm. Bjørn Erik Han-
sen, Storrepresentant Ketil Johnsen, EksOM Nils-Johan 
Lund og Eks DSS Fred Davidsen. Storrepr. Ketil Johnsen 

fungerte som  Stor Marsjall. 
Det ble en vakker og stilfull seremoni som hovedpersonen satte stor pris på. 

Dette ga han uttrykk for 
etter at møtet var av-
sluttet.  
 
Etter at møtet var av-
sluttet,     inviterte Un-
dermester Kjetil  

Solvang brødrene til 
bords. 
 
Der ble det servert kald, 
kokt laks med alt nød-
vendig tilbehør, samt 
god drikke. Dessert: 
Sjokoladepudding.  Ho-
vedansvarlig for  maten 
var Storrepr. Ketil John-

sen. Det må bare nevnes 
at maten smakte for-
treffelig.  

 
          Forts. 

Ole Johan Johansen 

Foran f.v.:  DSS Jon Holien,  Ole Johan Johansen, OM Rune A Olsen 
Bak f.v.: EksDSS  Fred Davidsen,Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen, Storrepr. 
Ketil Johnsen og EksOM Nils-Johan Lund. 



12 

Kåre og Odd  Sigurd Løkke 

40 års veteranjuvel forts. 

 
Det var en samstemmig mening rundt bordet.  Nydelig mat og en blomst til 
Storrepresentanten. 
DSS Jon Holien (t.h.) var første taler ut og gratulerte jubilanten.  Ved samme 
anledning orienterte han om kommende høstaktivitet—kurs for de nyvalgte 
embedsmenn i Vadsø  4.-6. oktober.  Han overleverte også et «diplom» for 
mottatt 40-årsjuvel til bror Knut Ottem fra Alta. De fleste av brødrene i Alta som ble tatt 

opp før de fikk egen loge (102 Svanen—oktober 1979) ble medlemmer av vår 

loge, og etterpå overført til den nye logen.  
OM Rune A Olsen (t.h.) gratulerte i en fin tale og overrakte en 
blomsterbukett fra brødrene.. 
Bror Ole Johan (t.v.) holdt selv  en tale hvor han i all ydmykhet 

takket logen for sitt eget medlemsskap—logen har vært en stor 
del av hans liv. 

 
 

 
 
 
 
 

Det var ca. 40 brødre tilstede på en særdeles hyggelig kveld.  
 

Kvitbjørnposten gratulerer! 

 
KVITBJØRN- 

posten 
 

Redaktør m.m. 
 Fred Davidsen 

950 34442 
fredd@fikas.no 


