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NY OVERMESTER

TRAPPEHEIS
Ingen av oss blir yngre.
Ved flere anledninger
har det vært behov for
en trappeheis pga. lang
trapp opp til logesalen.
Heisen er endelig kommet på plass...

Øvrig innhold:
Nytt kollegium - Leirforeningsmøte bror Svein Erik - Loge 102 Svanen Avdøde brødre - Oljetank fjernet Leirslagning - 100 års jubileum - 25
års veteran - 40 års veteran Forfremmelse - Julemøte Juletrefest

God Jul!

200 ÅRS JUBILEUM

OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre !
Ja, nå kan vi vel si at vi er kommet godt i gang. Vi kan se tilbake
på en hektisk oppstart på høstterminen. For egen del så er husbygging noe som krever mye kapasitet. Kanskje vel mye, men
jeg har med god hjelp fra gode brødre kommet gjennom oppstarten med hodet noenlunde på rett plass.
Det er godt å ha erfarne brødre i kollegiet å støtte seg på. Det
kjenner nok flere av oss «nye» at er nyttig. I tillegg vil jeg berømme alle de som stiller opp i alt og ett, det være seg brødre,
embedsmenn eller seniorene våre. Uten alle dere hadde dette
vært en umulig oppgave.
Etter installasjon av nytt kollegium har vi vært igjennom jubileums-spill, minneloge, 25 års veteranjuvel og gradspassering til
Kjetil Solvang
Den Edle Kjælighets Grad. I skrivende stund planlegges også
julemøte og etter hvert festloge på nyåret.
Men, det er en ting vi hadde planlagt som vi ikke har fått gjennomført; opptak av nye
brødre. På møtet avsatt til dette i høst, passet dessverre ikke datoen for noen av de
nye . Vi prøvde å samle noen 14 dager senere, men også da uten å lykkes med det. Men
det betyr ikke at vi gir oss.
Neste dato for opptak er nå satt til 1. april 2020, - uten at det er til å spøke med. Vi har
klart å få denne terminfestet på en litt tidligere dato en vanlig. Da kan nye brødre delta
på inntil fire møter før vi tar ferie.
Men før den tid har vi altså en jobb å gjøre med å framskaffe nye potensielle brødre. Nå
er det ikke terminfestet venneaften , men det betyr ikke at vi sover på vakt. Vi tenker å
arrangere flere samlinger der vi i mer ro og mak inviterer de med oss inn i logelokalene
for å informere om hva medlemskap i vår orden innebærer. Men her trenger vi navn på
hvem som man kunne tenke seg passer sammen med oss og vil ha nytte av medlemskap
i vår orden. Jeg tror at samtlige av oss i Loge Kvitbjørn kjenner noen som nå, eller på ett
senere tidspunkt, vil kunne passe godt. Husk, man må gjerne plante ett frø og la det gro
før man kan høste. Forslag meldes til undertegnede eller medlemmer av kollegiet.
Til slutt vil jeg få ønske alle brødre med deres familier en riktig god jul og ett godt nytt
år!
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Kjetil Solvang
Overmester
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TRAPPEHEIS TIL ODD FELLOW HUSET
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 28. mai 2019 begynte firmaet Stannah Stairlifts,
Andover, www.stannah.com, England, å montere trappeheis i Odd Fellow huset i Hammerfest.
Montør: Dan-Robert Karlsen, tlf. 952 98608. Bror Rolf
Bjørnar Nilsen deltok i monteringen.
Det har lenge vært snakket om en slik heis, og endelig
var dagen kommet. Ingen av oss blir yngre, og allerede er
det brødre og søstre som kvier seg til å gå i logen på
grunn av sviktende helse. De lange trappene er et ork for
flere.
Bildene taler vel for seg selv. I skrivende stund (22.8.19)
er heisen endelig klar til bruk .
Når man skal sette seg i stolen, kan den snues til den ene
eller annen side alt etter om man skal opp eller ned. Stolen
kan styres fra det ene armlenet.
Det andre armlenet er utstyrt
med sikkerhetsbelte som blir
spent mellom armlenene.
Det vil bli lett adkomst til stolen.
Man blir heist opp sittende
sidelengs, slik som stolen er
avbildet.
Som man ser så tar ikke den nye
innretningen så stor plass i trappa: Det blir god plass for
«fotgjengere».
Den oppmerksomme leser legger merke til at håndlisten
som var montert på trappeveggens høyre side, sett fra
repoet og ned til ytre dør er fjernet. Det bør imidlertid ikke ha noen negativ betydning. Den kan flyttes litt høyere opp på veggen.
Heisen ble innviet under Ordenens 200 års jubileum. Vi erfarte da at de som ønsker å
bruke den, bør ta den før innmarsjen begynner, da den går sakte. Da bør det stå en
stol rett utenfor Indre dør som vedkommende kan benytte inntil brødrene/søstrene
kommer opp.
Trappeheisen kostet osskr. 106.000,00.

«Det levende vennskap utfordrer i nærvær, forsvarer i fravær.»
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EMBEDSMANNSINSTALLASJON (EI)
Tekst og foto: Fred Davidsen



Onsdag 4. september ble det foretatt installasjon av nytt kollegium i Loge nr. 70
Kvitbjørn. De utnevnte embedsmennene ble også innsatt i sine embeder. Det var
36 brødre tilstede på møtet.

EmbedsmanninstallasjonenI
ble ledet av Distrikts Stor Sire
Jon Holien.
Sammen med seg hadde han
Storrepr. Ketil Johnsen, Eks
Stor Skm. Bjørn Erik Hansen,
Eks DSS Fred Davidsen, EksOM Nils- J. Lund.
Det ble en fin og høytidelig
KOLLEGIET 2019-2021
seremoni.
Skm Einar Paulsen, sekr.Per Valved, CM Tor A Ellingsen, Kap. Jarle Mathinsen,
Kjetil Solvang ble innsatt
Storrep Ketil Johnsen, EksOM Rune A Olsen, OM Kjetil Solvang, UM John-Eirik Nilsen
som ny Overmester, Undermester John- Eirik Nilsen, Sekr. Per Valved, Skattmester Einar Paulsen, CM Tor
Arne Ellingsen og Kapellan Jarle Magnus Marthinsen.

UM John-Eirik Nilsen
DSS Jon Holien, OM Kjetil Solvang og fung. Stor Marsjall, Ketil Johnsen.

UM John-Eirik Nilsen (over)ledet brodermåltidet med særdeles stø hånd.
Han serverte biffgryte fra Brygga Mathus. Det var nydelig mat som smakte fortreffelig. Etter måltidet var det taler, bl.a. av DSS Jon Holien som minnet om kurset
for de nye Embedsmennene , som skulle avvikles første helg i oktober i Vadsø.
Han håpet at så mange som mulig tok turen østover.
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HAMMERFEST OG ALTA LEIRFORENING
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 4. september kl 1700 ble det foretatt installasjon av
nytt kollegium til leirforeningen.
Hele kollegiet tok gjenvalg. Som Høvedsmann ble innsatt Eks
Stor Skm. Bjørn Erik Hansen, Nest Høvedsmann EksOM Einar
Lie, Kapellan EksOM Nils-Johan Lund, Sekr. EksDSS Fred Davidsen og Skattmester Marvin Juliussen.
Denne seremonien ble også ledet av DSS Jon Holien med
Storrepr. Ketil Johnsen som Stor Marsjall.
Det var 19 patriarker tilstede under installasjonen.
Høvedsmann Bjørn Erik Hansen

BROR SVEIN-ERIK KRISTOFFERSEN
Tekst og foto: Fred Davidsen

Vår gode bror, Svein-Erik Kristoffersen, ambulansesjåfør og paramedic (heter det visst), og bosatt på Jessheim de siste 22 år. Han har
alltid en god replikk på lur og han er
fullstappet av historier og vitser.
Er du så uheldig at du kommer i en
nødsituasjon, så skal du være glad dersom bror Svein-Erik kommer i den gule
bilen. Han er kjent som en faglig meget
dyktig og omsorgsfull helsearbeider
som ikke vet hva godt han kan gjøre for
Svein Erik Kristoffersen sine pasienter.
Han har også kurset oss i bruk av hjertestarter.
Bror Svein-Erik har vært medlem av Loge nr. 70 Kvitbjørn i
over 30 år. Etter at han flyttet sørover, har han jevnlig besøkt brødrene i Hammerfest, - en liten svipptur på ca. 1800
km. - Loge nr. 70 Kvitbjørn er hans loge, som han selv sier. Bror Svein-Erik trives sammen
med gule biler.

Etter at han ble pensjonist er han hentet inn av helsemyndighetene på Østlandet til arbeide både med pasienttransport og ambulansevakter. Han
blir også benyttet av Ambulansetjenesten i Hammerfest , og er stadig å se i gul bil både
fra Hammerfest Sykehus og på Skaidi.
Som hytteeier på Skaidi, er det hans faste utgangspunkt når han er her oppe. Høsten
2019 har han renovert hytta. I den anledning har han vært på samtlige møter i logen fra
først i september og foreløpig langt ut i oktober.
Bror Svein-Erik. Du skal vite at vi setter stor pris på din tilstedeværelse og håper at den
skal vare i mange år enda.
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GJENVALG AV OM I LOGE 102 SVANEN I ALTA
Tekst og foto: Fred Davidsen

Torsdag 5. september ble det avholdt Embedsmanns
installasjon i loge 102 Svanen, Alta. Loge nr. 70 Kvitbjørn er moderloge til Loge nr.102 Svanen.
Det var totalt 31 brødre tilstede på møtet, noe som må
betegnes som veldig godt. Det skal ikke legges under en
stol at logen i Alta sliter litt med rekrutteringen.
Installasjonen ble ledet av Distrikts Stor Sire Jon Holien
med bistand fra vår loge, Eks Stor Skm Bjørn Erik Hansen
som fung. Stor sekretær og Eks DSS Fred Davidsen som
fung. Stor Marsjall.
OM Geir Kolstad
Snittalderen på brødrene i logen
er ca. + - 75 år. Vi har samarbeide med Svanen bl.a. i Leirforeningen. Dersom de har behov for bistand nærmest til hva
som helst, så må vi forsøke å stille opp.
De senere år har man hatt gjenbruk av flere brødre i kollegiene. Det er imidlertid lys i tunellen. Nå har logen fått litt yngre
brødre inn i kollegiet.
Geir Kolstad som allerede hadde en periode som Overmester,
ble gjenvalgt. EksOM Einar Lie som har vært Storrepresentant
i en årrekke har overlatt regaliet til EksOM Knut Erik Mauseth.
Borgmund Bang
Vår gode venn, Borgmund Bang, langt over 90 år gammel, er
en av de trofaste medlemmene i Alta.
UM Ole Steinar Larsen inviterte brødrene til bords og serverte hjemmelaget lapskaus
laget av bror Harald Mikkelsen. Som dessert serverte han «Himmelsk lapskaus». Nydelig mat!! Vi ønsker loge nr. 102 Svanen lykke til videre.

LEIRFORENINGSMØTE I ALTA 10. OKTOBER
Tekst: Fred Davidsen

Det ble avviklet leirforeningsmøte i Ordenshuset i Alta torsdag 10. oktober med 18
patriarker til stede. Vi var 7 patriarker som dro fra Hammerfest.
Som vanlig var møtet et hyggelig treff med patriarkene i Loge 102 Svanen.
Møtet ble avviklet etter ritualet og patriark Harald Mikkelsen ble innsatt som Indre
Leirvakt.
Kap. Nils-Johan Lund holdt etisk post omkring Vennskapsgraden.
Etter at møtet var lukket, og som avslutning på kvelden, ble det servert et flott lite
koldtbord—laget av forannevnte Harald Mikkelsen, - nydelig laks og sild m.m.
Takk for møtet.
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FJERNING AV OLJETANK FRA OF-HUSET
Tekst og foto: Fred Davidsen

I gode gamle dager var det vanlig å bruke olje til oppvarming av næringsbygg; også
bolighus.
Odd Fellow huset er ikke noe unntak fra
dette. Husets oljetank på ca. 3000 liter lå i
Storgata vis a vis Panoramablokken, Storgata nr. 45 ; inntil veggen til OF huset. Den har
ikke vært i bruk etter at Odd Fellow Ordenen
overtok huset.

Nå er det kommet pålegg fra myndighetene
om å fjerne disse tankene. De blir ansett
som skadelige for miljøet. Fristen for å fjerne disse er satt til utgangen av 2019.

Tining av tele før graving

Det er innhentet tilbud til diverse firma for å grave, fjerne tanken og asfaltere etterpå.
Dersom ikke tanken er tømt, må den
tømmes før den fjernes. Firmaet
Larsen Maskin har fått anbudet og er
i gang med arbeidet som vil få en
kostnadsramme på ca. kr. 50000,-.
Som det fremkommer av bildet til
venstre var det en god del kabler som
var lagt i grusen over tanken. Dette
medførte en del ekstra-arbeide for
Hammerfest Energi. Som det fremgår av bildet til høyre er tanken oppe
I forgrunnen Magnus Dalav jord og nå er den kjørt bort. Grøften ble lagt igjen den 13.
heim (t.v.) og bror Odd
Sigurd Løkke som ventet på november. Slik som værforholdene er akkurat nå, er det ingat montøren fra Hammer- enting som tyder på at det er mulig å asfaltere—kanskje ikke
fest Energi (i bakgrunnen)
før til sommeren. Regningen kom til slutt på kr. 75.500,00.
skulle bli ferdig.

«Gode venner er som stjerner. Det er ikke alltid
du ser dem, men du vet at de alltid er der.»
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EMBEDSMANNSKURS VADSØ 2010
Tekst: Fred Davidsen Foto: Bjørn Erik Hansen

Det ble avviklet kurs for nyvalgte og utnevnte embedsmenn i Vadsø helgen 4.—6.
oktober 2019. Kurset ble ledet av DSS Jon Holien. Tilstede var brødre fra alle Odd
Fellow– logene i Distrikt 12 Finnmark. Kurset var for alle valgte Embedsmenn + Herold og Inspektør.

Som dere ser, så var konsentrasjonen på topp.
F.v.: Jarle Marthinsen, Ketil Johnsen og JohnEirik Nilsen.

Fremst til h.: OM Ole Håvard Olsen, H.våg og HP
Odd Harald Mathisen, loge 43 Nordlys og Leir nr. 15.

Hammerfest– benken
F.v.: Storrepr. Johnny Sundkvist, DSS Jon Holien og
OM Odd Harjo, alle Loge nr. 105 Østhav, Vadsø.

Som instruktører ble benyttet:
OM/EksOM—Eks Stor Skm Bjørn Erik Hansen
UM—Storrepr. Odd-Harald Mathisen
Sekr.– Sekretær Per Valved
Skattm.— Eks Skm. Asbjørn Berg
CM, Kap., Herold og Insp.— Storrepr. Ketil Jørgensen
Iflg. Distrikts Stor Sire, kunne han ønske at flere av de aktuelle embedsmenn deltok
på kurset. Han synes det er for mange forfall.
Det er ikke tvil om at man har mye igjen for å delta. Ikke minst det å bli kjent med
kollegaer i andre loger. Dersom det er noe man lurer på er det mye enklere å ta en
telefon til en annen loge dersom du kjenner vedkommende.

«En venn er en som spør hvordan du har det,
- og som gir seg tid til å vente på svaret.»
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FEIRING AV ORDENENS 200 ÅRS JUBILEUM I HAMMERFEST
Tekst og foto: Fred Davidsen

Lørdag 12. oktober ble Odd Fellow Ordenen behørig feiret med festloge for medlemmer av Rebekkaloge nr. 79 Meridian og Odd Fellow loge nr. 70 Kvitbjørn. Det var rundt
50 søstre og brødre tilstede.
Storlogen hadde laget et eget rituale for feiringen; som samtaler mellom brødre og
søstre.
Det var en flott og virkelig
lærerrik opplevelse av flinke
aktører. Bror Jan Egil Aune
(t.h) hadde ledet innøvingen.
Søstrene deltok med Gunn
F.v.:Gunn Brit Trondsen, Jane Nilsen, Hege ArvidsBritt Trondsen, Jane Nilsen,
dotter og Beate Juliussen hadde roller i spillet.
Hege Arvidsdotter og Beate
Juliussen. Fra brødrene deltok Jan Egil Aune, Lars Gunnar Løkke og Andreas Mølmann.
Møtet ble ledet av OM Kjetil Solvang (t.v.) med stødig hånd, og hans
embedsmenn fra de fire stoler, samt foran nevnte søstre og brødre.
Det er nesten synd å tenke på at dette ikke skal brukes ved flere anledninger. Mye av dette kan kanskje brukes både
som etisk post og til Instruksjon. Som tidligere nevnt
var det hele en flott opplevelse, så bror OM—vel blåst!
Etter at møtet var avsluttet ble de tilstedeværende invitert til en velkomst-aperitif.
UM John-Eirik Nilsen
inviterte etter hvert til
broder-/søster måltid til
et vakkert pyntet bord—
dekket av brødre.
UM ønsket velkommen
til bords og orienterte
om kveldens meny som
besto i honning-glasert svinekam med
tilbehør tilberedt av Nils-Johan Lund og
Torbjørn Nilsen. Som vanlig smakte maten fortreffelig når disse brødrene tar på
seg kokkelua!
Forts.
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200 års jubileum forts.
Etter at hovedretten var fortært, var det korte taler av OM Kjetil Solvang, OM i Loge nr. 79 Meridian Monica Strømme og bror Jan Egil
Aune.

OM
Monica Strømme

Som avslutning av måltidet,
serverte kjøkkenkomiteen
den legendariske Boysens
Karamellpudding med krem.
Den var selvsagt hjemmelaget av Hans Kristian Østvik,
også kalt Boysen. Nyyydelig!

Kjøkkenkomiteen besto av brr. Rudi
Pedersen og Bjørn Egil Jacobsen

Pga. forfall besto kveldens kjøkkenkomite
bare av de ovenfornevnte brødre. Bror
UM anmodet tre av våre yngre brødre
F.v.: Andreas Mølmann, Bengt Solstad Hansen og
om å bistå med servering. Det var ikke
Sverre Gagama.
nei i deres munn. Andreas Mølmann,
Bengt Solstad Hansen og Sverre Gagama trådte til. Under hele middagen deltok de
med servering og til slutt opprydding. Flott gjort.

Glimt av tilstedeværende søstre og brødre. Det var en flott jubileumsmarkering i god
Odd Fellow ånd.
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MINNELOGE
Onsdag 6. november ble det avholdt minneloge i Ordenshuset i Hammerfest. Et
slikt møte avholdes alltid den første onsdagen i november hvert år. Da minnes vi
våre avdøde brødre på et enkelt, høytidelig og stemningsfullt møte. Siden logen ble
instituert 22. mai 1963 er følgende brødre gått bort:

NAVN

INNVIET

DØD

ALDER

1

Harald Thorsen

02.03.66

29.04.67

60 år

2

Oberg S. Soelberg

25.05.55

23.01.75

88 år

3

Ivar Bakkeland

20.04.66

19.08.75

65 år

4

Reidar Romuld

03.04.74

15.10.79

40 år

5

Rolf Knutsen

04.10.78

23.03.80

48 år

6

Fritz Hay

15.12.51

31.07.80

96 år

7

Knut Risvåg

04.10.67

12.01.81

48 år

8

Karl Gustav Pedersen

17.03.65

18.07.82

63 år

9

Sverre Danielsen

13.03.58

14.09.84

76 år

10

Håkon Hansen

13.03.58

19.01.85

74 år

11

Erling Angel Olsen

27.05.59

12.07.85

72 år

12

Erling Moen Hansen

04.03.60

30.10.85

75 år

13

Jørgen Kvalsvik

22.04.81

17.01.88

49 år

14

Per Bang

20.04.66

28.04.88

63 år

15

Oskar Mølmann

07.03.84

17.12.92

54 år

16

Ragnvald Harr Iversen

01.06.66

03.08.95

78 år

17

Terje Hansen

14.03.63

02.11.95

84 år

18

Fredrik B. Holm

08.05.85

30.12.95

68 år

19

Odd Kleven

28.04.62

11.05.96

73 år

20

Per A. Olsen

07.05.69

23.09.96

64 år

21

Hjalmar Obstfelder

15.11.74

30.10.96

54 år

22

Birger Hansen

01.10.52

25.12.96

84 år

23

Dagfinn Paulsen

05.05.71

29.08.00

75 år

24

Alf Winther

02.03.88

09.04.01

59 år

25

Halfdan Mehus

17.03.99

17.10.01

47 år
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Forts.
NAVN

INNVIET

DØD

26 Arne Kirkvik

21.06.61

11.03.02

88 år

27 Kurt Hagen

07.03.84

18.04.02

62 år

28 Tor-Harald Rønquist

18.03.87

09.12.02

54 år

29 Aksel Jensen

27.05.64

11.01.04

88 år

30 Lorentz A. Roksvaag

21.05.58

28.01.04

85 år

31 Rolf William Olsen

16.09.54

17.05.04

84 år

32 Halgrim Trygve Dalen

03.06.70

12.06.05

71 år

33 Tore Rønning

29.04.70

22.09.05

61 år

34 Hans Olaussen

18.12.63

27.05.07

76 år

35 Erling Kristoffersen

03.04.74

05.10.09

82 år

36

Odd Hugo Iversen

09.05.79

20.12.09

67 år

37

John Fred Nilsen

24.05.72

10.04.2010

76 år

38

Almar Marthinsen

14.03.63

23.05.2010

85 år

39

Johan Adolf Mathisen

02.10.96

12.02.2014

69 år

40

Bjørn Olav Johansen *1

03.06.1981

07.11.2015

73 år

41

Ivar Herman Pedersen

04.03.1964

29.12.2015

87 år

42

Jan Oskar Altmann

27.09.1972

18.012017

79 år

43

Rolf B. Mathisen

23.04.1976

13.10.2018

84 år

Kåre og Odd Sigurd Løkke

*1 -

ALDER

Bjørn Olav Johansen var medlem av loge nr.3 Eystein, Trondheim, da han døde,
men største delen av medlemskapet var i vår loge.
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LEIRSLAGNING HONNINGSVÅG 9.NOVEMBER 2019
Tekst og foto: Fred Davidsen

Vi har fått nye medlemmer til Hammerfest og Alta leirforening,
Ole Steinar Larsen og Anders Vannebo.
Lørdag 9. november 2019 ble det avviklet Leirslagning i Ordenshuset i Honningsvåg. Dette var det første leirslagningen med
opptak og forfremmelser etter at Leir nr. 15 Finnmark var flyttet
fra Kirkenes/Vadsø og til Honningsvåg.
Møtet ble ledet av Hovedpatriark (HP) Odd Harald Mathisen
(t.h.) og hans embedsmenn. EksHP Edvard Rognlid fungerte som
EksHP.
Det ble tatt opp 6 nye patriHovedpatriark
arker; 4 fra Honningsvåg, 1
Odd Harald Mathisen
fra Vadsø og 1 fra Alta. Vi
ønsker Anders S. Vannebo
velkommen som medlem i
Hammerfest og Alta leirforening. Patriarkene Ole Steinar Larsen og Jan Ivar Kjellmo ble opphøyet til DKPG.
Vi gratulerer.
Ole Steinar Larsen og Jan Ivar Kjellmo

Anders S. Vannebo

Det var 18 patriarker tilstede fra Hammerfest og
Alta leirforening, og 4 fra
Vadsø.
Totalt var det 41 patriarker som ble invitert til
bords av 1.HM Thorgeir
Nye patriarker:
Walsøe for å innta brof.v.: Dan Kåre Nilsen, Anders Vannebo, Odd Harjo, Tom Arne Riise,
dermåltidet.
Kjell Åge Meyer og Tommy Solbakk.

Det ble servert saltkjøtt og kålrabistappe. Til dessert var det karamellmousse.
Det ble et nydelig måltid hvor patriark Odd Arne Nilsen (Innehaver av Corner restaurant) hadde stått i spissen for tilberedingen.
Det hele var et flott opplevelse i god Odd Fellow ånd.
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LEIRFORENINGSMØTE I HAMMERFEST
Tekst og foto: Fred Davidsen

Torsdag 14. november ble det avholdt leirforeningsmøte Hammerfest og Alta leirforening i Ordenshuset i Hammerfest.
Til tross for at vi helgen før hadde deltatt mannsterke på Leirslagning i Honningsvåg,
var det hele 19 patriarker som møtte opp, 2 av dem fra Alta.
Høvedsmann Bjørn Erik Hansen hadde lagt opp til et fint
møte.
Patriarkene Lars Gunnar Løkke og Kjetil Solvang ble innsatt
i sine embeder i leirforeningen, henholdsvis Musikkansvarlig og 2.Høvedsmann.
I tillegg til at vi skulle begynne å forberede oss til vi overtok
leiren i 2021, holdt kapellan Nils-Johan Lund kveldens
etiske post; sterke ord om kjærligheten.
HM Bjørn Erik Hansen og patriark Torbjørn Nilsen hadde
laget deilige snitter til ettermøtet.
60 års veteranen, patriark Roald Andreassen, var en av de
to fra Alta. Han testet den nye stolheisen både opp og ned og var særdeles fornøyd
med nyanskaffelsen vår.

JULETREFEST
Loge 79 Meridian og loge 70 Kvitbjørn arrangerer den tradisjonelle juletrefesten
LØRDAG 28. DESEMBER KL 1700 I ODD FELLOW HUSET
Ta med et fat med julekaker. Brus—kaffe
JULENISSEN KOMMER!
VI SKAL GÅ RUNDT JULETREET
Alle er hjertelig velkomne
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100 ÅRS JUBILEUM—LEIREN I NORGE
Tekst og foto: Bjørn Erik Hansen

2. november 2019 ble det arrangert jubileumsfeiring av Leirinstitusjonen som nå har
vært aktiv 100 år i Norge. Markeringen ble avviklet på Clarion hotell The Hub i Oslo.
Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen var der.
Leir nr. 1 Norge feiret 100 års
jubileum den 2. November
2019. Dagen startet kl. 1000
med innvielse av lokalet til
Leir arbeide. (En stilfull seremoni, ledet av vår Stor Sire
Morten Buan.).
Etter dette var det innmarsj til
Leirslagning. Etter åpning av
Bilde fra seremonien
Hoved Patriark Einar Mortensen ble det en gjennomgang av vår SDSS Kjell-Henrik Hendrichs og SDSK Randulf Meier
På en reise gjennom 100 år fra starten og fram til i dag. Det var lagt opp til et
«skuespill» med flere aktører. En fin orientering om Leirens
tilblivelse og framgang. Det var 300 patriarker tilstede under Leirslagningen.
(Det ble ikke foretatt broderkjede ved
avslutningen.) Kunne vært interessant å
se (være med på) en slik broderring.

Busstur til Teateret

Etter lunsj ble vi busset til Det Norske
Teater for å overvære stykket
«Abrahams barn» hvor Svein Tindberg
var eneste aktør. En meget fin framføring, hvor vi fikk bibelhistorien fortalt på
en fin og spennende måte. Det var 2 timer med ny kunnskap.

Svein Tindberg

Kl. 1900 var det bankett på hotellet med 3
retters middag, taler og hilsninger til Leir Nr. 1
Norge. Det var 9 patriarker fra Finnmark til
stede. 6 fra Vadsø, 2 fra Kirkenes og 1 fra Hammerfest.
Flott dekket festbord
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25 ÅRS VETERAN
Tekst og foto: Fred Davidsen

20. november 2019 ble en minnerik dag for vår loge og ikke
minst for bror Lars Gunnar Løkke
som ble tildelt veteranjuvel for
25 års medlemskap.
Det var 26 brødre tilstede på
møtet.

Foran f.v.: Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen og jubilanten
Lars Gunnar Løkke.
Bak f.v.: OM Kjetil Solvang og Storrepr. Ketil Johnsen

Seremonien ble ledet av Eks Stor Skm. Bjørn Erik
Hansen og Storrepr. Ketil Johnsen som fung. Stor
Marsjall.
Presiderende embedsmann bror Bjørn Erik har en
meget god hukommelse og fremfører hele ritualet
(nesten) uten å se i manuskript. Imponerende!
Det ble en høytidelig stund som bror Lars Gunnar
sannsynligvis vil huske. Dersom han ikke husker, kan
han lese på diplomet hva han har vært med på. Eks
Bror
Stor Skm. overrakte ham det etter talen ved taffelet.
Lars Gunnar Løkke
OM holdt en fin tale til jubilanten hvor han bl.a. berømmet bror Lars Gunnars alltid gode humør, og gratulerte ham
som veteran med 25 års medlemskap i vår loge.
Jubilanten takket for all oppmerksomheten som var blitt ham til del.
Han følte at han ennå ikke var helt fortrolig med å bli kalt veteran.
Kjøkkenkomiteen serverte stekt laks med tilbehør—nydelig mat! Desserten var sjokoladepudding med vaniljesaus. Etter at taffelet var hevet, ble det tid til kaffe avec i salongen. Det ble en flott kveld i god Odd Fellow
ånd.
Kvitbjørnposten gratulerer jubilanten.
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Forts.

Bildeglimt fra taffelet

40 ÅRS VETERAN
Tekst og foto: Fred Davidsen

Torsdag 21. november 2019 ble også en fin kveld for vår gode
bror og venn i Loge 102 Svanen, Alta, -EksOM Odd Herulf
Olsen. Han har vært plaget av sykdom de senere år, men han
stilte opp på tildelingen av 40 års veteranjuvel.
Det var totalt 26 brødre som møtte opp for å hedre jubilan
ten. I Alta betyr det en fremmøteprosent på over 50.
Seremonien ble ledet av Eks Stor Skattmester Bjørn Erik
Hansen. I tillegg deltok Eks DSS Fred Davidsen som fung. Stor
Marsjall og Eks Storrepr. Edvard Rognlid som fung. Stor
Kapellan. Fra Alta deltok Storrepr. Knut Erik Mauseth og Eks
Storrepr. Einar Lie som hhv. fung. Dep. Stor Sire og fung.
Eks DSS.

EksOM
Odd Herulf Olsen

Forts.
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40 års...forts.
Seremonien ved tildelingen ble en fin opplevelse for bror
Odd Herulf. Bror Bjørn Erik ledet møtet som sedvanlig
med stødig hånd.
Ved taffelet ble det servert Brun lapskaus med reinkjøtt
tilberedt av bror og kokk Knut Erik Mauseth. Desserten
besto av
pannacotta. Deilig
mat. De spøkte
med at kjøttet var
gjenbruk». Det
stemte heldigvis
ikke. Det var rester
Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen og
etter Reinkjøttafte- Foran:
EksOM Odd Herulf Olsen.
nen helgen forut.
Det ble en hyggelig og minnerik aften både for
Bak f.v.: Fred Davidsen, Knut Erik Mauseth, Edvard Rognlid,
jubilanten og Loge 102 Svanen.
Einar Lie.
Foran f.v.: Bjørn Erik Hansen, Odd Herulf Olsen og OM Geir
Kolstad.

Kvitbjørnposten gratulerer.

FORFREMMELSE TIL DEKG
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 4. desember ble det gjennomført
forfremmelse til Den Edle Kjærlighets
Grad i Ordenshuset i Hammerfest, under
ledelse av OM Kjetil Solvang.
Det var hele seks brødre som fikk graden.
Disse var: Rista Dosic, Erik Johannessen,
Andreas Mølmann, Erik Fjeldstad, Roy
Jøran Olsen og Jan Åge Sundquist.

Seremonien ble fint gjennomført av OM
og hans kollegium, samt de brødrene som
deltok «på gulvet». Vi velger og tro at
brødrene som satt og fulgte med gjorde
seg tanker om opplevelsen.

Foran f.v.: Andreas Mølmann, Rista Dosic og Roy Jøran Olsen
2.rekke f.v: Erik fjeldstad, Jan Åge Sundqust og Erik Johannessen
Bak f.v.: Storrepresentant Ketil Johnsen og OM Kjetil Solvang.

Etter at møtet var avsluttet ble brødrene
invitert til brodermåltidet. Kjøkkenkomiteen under ledelse av bror Rolf Bjørnar Nilsen
serverte karbonader med tilbehør.
Forts.
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Overmester gratulerte brødrene med tildelingen av graden. Den
beste læringen vi har i Ordenen, er akkurat denne typen møter
med forfremmelse i grader.
Det var hele 36 brødre tilstede på møtet.
Brodermåltidet ble avviklet under UM John Eirik Nilsens (t.v.)
stødige ledelse.
Det ble en fin kveld i en atmosfære av smil, latter og gode historier,
Juletreet var pyntet av
akkurat slik som det skal være—hyggelig!!!
«pensjonistene»

Brødrene koste seg med kaffe og noe godt i glasset.

LEIRFORENINGSMØTE I ALTA
Tekst: Fred Davidsen Bilse: Edvard Rognlid

Torsdag 12. desember ble det avholdt leirforeningsmøte i Ordenshuset i Alta med 21
patriarker tilstede. Det ble et godt møte som omhandlet i hovedsak hvordan forberede flytting og overtakelse av Leir nr. 15 Finnmark til Hammerfest/Alta. Vi ønsker å
lære opp patriarker, klare til å overta de forskjellige embedene i 2021. HM Bjørn Erik
Hansen og Eks HP Edvard Rognlid orienterte de tilstedeværende på en flott måte.
Sistnevnte gjennomgikk Patriarkgraden.
Møtet besluttet etter forslag, behørig støtte og avstemming å øke satsen for kjøregodtgjørelse til kr. 3,50.
Patriark Jarle Marthinsen foredro Etisk post om emnet «Om smilet kunne tenne lyset». I anledning
forestående julefeiring ble møtet
avsluttet med
«Nord norsk Julesalme».
Som vanlig var det
et hyggelig møte
og en fin avslutning
på året 2019.
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JULEMØTE
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 18. desember ble det avviklet julemøte i vår loge. Det var 38 brødre tilstede .
Etter at de ordinære møtesakene var ferdig og møtet lukket, gikk man over til julespill.
Det ble veldig flott gjennomført fra de fire stoler + CM, med tent stjernehimmel og fin
julemusikk Det ble avsluttet med juleevangeliet og sangen «Deilig er jorden» av et
klangfullt «mannskor»! Det var en meget
stemningsfull stund.
OM Kjetil Solvang ønsket brødrene med
familier en god jul.

Bror UM John-Eirik Nilsen inviterte til brodermåltid hvor kjøkkenkomiteen serverte pinnekjøtt
med tilbehør. Til
dessert ble det servert sjokoladepudding med vaniljesaus.
Det ble en flott avslutning på året
2019.

KVITBJØRNposten
Redaktør m.m.
Fred Davidsen
950 34442
fredd@fikas.no
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