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God påske!

OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre !
Tiden haster videre og vi er godt inne i 2020 allerede. Det første vi gjorde i
år var å ta farvel med Br. Arne Fredrik Løkke som gikk bort siste dagen i det
gamle året. Mange gode minner lever med oss videre og vi gjemmer de godt
i våre hjerter.
Ellers har vi gjort som vanlig. Vi har behandler regnskap og budsjett. Gode
tall, men vi må som alltid strekke oss for å få de kanskje enda bedre, for vi
ser kostnader komme som vi etter hvert må ta tak i. Da tenker jeg spesielt
på lokalene våre som har flere behov for oppgradering og vedlikehold. Men
sånn er det, det som brukes det slites. På tross av dette håper jeg at vi kan
bruke lokalene våre mest mulig for aktivitet skaper ny aktivitet. Det er vel derfor vi er her?

Overmester
Kjetil Solvang

Vi har i år også avholdt festloge, som på tross av noen tekniske og praktiske utfordringer gikk
veldig bra. Vi og våre gjester som var til stedet storkoset oss på denne festlogen. Med ca. 70 tilstedeværende kan vi si at oppmøtet var veldig bra.

Når vi nå er på god tur mot lysere tider og ser litt på kalenderen så ser vi at vi nå stormer nærmere våren. Men før den tid skal vi både gjennom gradspassering til Den Høye Sannhets Grad og
innvielse til Troskapsgraden. På mange måter høydepunkter i logesammenheng. Så håper jeg at
Coronasmitte eller andre uforutsette hendelse ikke lager utfordringer for dette. Er uttrykt noe
engstelse for dette også i fra Storlogen. Vi får følge de retningslinjer helsemyndighetene kommer
med. Kanskje vi må begynne med sprit før møtene, men da i form av håndsprit?
Vi avslutter dette nummer med Møljekalas—noe vi håper vil bli , en hyggelig kveld, før jeg vil
ønske alle brødre med familie en god Påske.

Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Kjetil Solvang
Overmester

†
Arne Fredrik Løkke
døde 31. desember 2019, etter en tids sykeleie, 90 år gammel. Bror Arne
har vært et flott og aktivt medlem av vår loge fra han ble medlem 29.
april 1970. Han skulle tildeles 50 års veteranjuvel i mai 2020. I løpet av
disse 50 årene har han ivaretatt mange embeder på en utmerket måte.
Da logehuset ble bygd var han en av de mest aktive brødrene, - alltid
tilstede med råd og veiledning, et smil og en spøk. De siste årene har
han ikke vært aktiv pga. sykdom. Han er dypt savnet.
Vi lyser fred over hans minne.
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JULETREFEST
Tekst og foto: Per Valved

Lørdag 28.desember 2019 samlet vel 25 personer seg
til juletrefest i Odd Fellow-huset i Hammerfest.
Forsamlingen var bestående av flest barn, som koste
seg med kaker og brus, - kaffe til de voksne.
Samtlige på
juletrefesten
ble med på å
gå rundt juletreet og synge
mange gamle,
gode julesanger, akkompag- Julenissen har fått besøk på fanget
nert av
av Alva Lovisa Olsen.
«trofaste»
Marit Bornø ved pianoet. Kveldens høydeHer har julenissen kommet på besøk og forventpunkt var da vi var så heldige at julenissen
ningsfulle barn står og hører på hva han har å si,
kom på besøk. Han hadde med pakker til
før de fikk gaven sin.
barna. Noen voksne hadde vært så snill det
siste året at også de fikk gave av han.

CORONAVIRUS
I forbindelse med ovenfornevnte virus som ser ut til å spre seg
med rekordfart, er det kommet anmodning fra Storlogen om å
gjøre tiltak for å begrense dette.
-Logene anmodes om å anskaffe antibac for bedre håndhygienen.
-Videre anmodes man om ikke å håndhilse så lenge dette pågår,
-samt være bevisst på hoste (i armen eller papir).
I Odd Fellow huset er det nå hengt opp en dispenser i garderoben,
som søstre og brødre (og andre besøkende) anmodes om å benytte med en gang man er kommet inn i bygget.
Dispenseren (bildet) er hengt opp i garderoben, til høyre for inngangsdøren til selskapslokalene.
BRUK DET!!!
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LEIRFORENINGSMØTE
Tekst, foto og ill.: Fred Davidsen

Torsdag 16. januar kl. 1900 ble det avholdt møte i Hammerfest og Alta leirforening i Ordenshuset i Hammerfest.
Møtet ble ledet av Høvedsmann Bjørn Erik Hansen. Skattmester Marvin Juliussen refererte
foreningens regnskap og budsjett for året 2020.
Etter at de ordinære møtesaken var utført, holdt EksHP
Edvard Rognlid (t.v.) en gjennomgang av DGL graden med
refleksjoner over innholdet.
Han hadde litt bistand av en tidligere Fører. Veldig flott utført
av Edvard.
P.g.a feil i møteprogrammet ble det møtekollisjon med Loge
102 Svanen; de har flyttet møtene sine til torsdager. Det betydEksHP
de at det ikke var noe oppmøte fra Alta denne gang—
Edvard Rognlid
beklageligvis. Det var ikke deres feil, men undertegnedes som
hadde blingset på kalenderen da møteprogrammet ble satt.
Det var 14 patriarker tilstede.
HM Bjørn Erik hadde laget nydelige snitter som smakte både for øyne og munn.
Han er reine skjære koldjomfruen. Flott kveld.

FESTLOGE 25. JANUAR 2020
Tekst: Fred Davidsen Foto: Bjørn Erik Hansen

Loge nr. 70 Kvitbjørn arrangerte Festloge lørdag 25. januar 2020. Det var gledelig
mange påmeldte gjester, søstre og brødre, til sammen ca. 75 personer.
Festlogen startet presis kl. 1830 i logesalen under ledelse av vår Overmester Kjetil Solvang og
hans embedsmennn. Det ble en fin gjennomføring.
Det var bare synd at lydanlegget i logesalen
sviktet ved noen anledninger og ødela litt av
F.v.:EksOM Rune A Olsen, Grethe Johannessen,
helhetsinntrykket.
Storrepr. Ketil Johnsen, OM Kjetil Solvang, OM
Kanskje er det på tide å vurdere en oppdatering/ Monika Strømme, Geir Sneve, Storrepr. Sølvi
Løkke og Solfrid Mortensen.
renovering/nyanskaffelse, da det ikke er første
gangen det skjer.
Etter at OM hadde lukket festlogen, og deltakerne var kommet ned i selskapslokalet, ble det servert en aperitif i forkant av middagen.
Undermester John-Eirik Nilsen ønsket velkommen til bords og orienterte og bl.a.
kveldens meny. Den besto av forrett med en spekematanretning, hovedretten
var lammestek med tilbehør og desserten var Pannacotta.
FORTS.
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FESTLOGE FORTS..
Maten var laget av Nils-Johan Lund, Torbjørn Nilsen og Thor Gebhardt; den smakte fortreffelig.
Serveringen ble flott foretatt av flere av våre yngre brødre, under ledelse av EksOM Edvard Rognlid. Sjef på kjøkkenet var bror Gunnar B. Larsen.
God mat, god drikke og hyggelig prat
rundt bordet, satte en flott stemning
under taffelet.
Etter hovedretten hadde begge overmestrene ordet i tillegg til bror Jarle
Marthinsen. Sistnevnte hedret damene
med en morsom tale.
Etter at desserten var fortært, ble ordet
«Stinn brakke»
gitt til en av gjestene, Geir Sneve. Han
takket for maten. Han syntes det alltid har vært hyggelig å være tilstede på festlogene våre.
Underveis i talen kalte han frem de
tidligere forannevnte «kokkene» som
ble behørig hedret for innsatsen på
kjøkkenet av bror UM.
Det var en hyggelig kveld som varte til
ut i de små timer.



Kokkene hedres. F.v.: Thor Gebhardt, Nils-Johan
Lund og Torbjørn Nilsen.

Vel blåst bror OM.

MØTE 5.FEBRUAR 2020—QUIZ
Tekst og foto: Fred Davidsen

OM ønsket denne onsdagen velkommen til et arbeidsmøte. Det var et ufyselig
vær ute med snøbyger og kuling. Man hadde vel ikke de store forventninger når
det gjaldt oppmøte.
Tiltross for at værgudene slo seg totalt vrang, møtte det 17 brødre opp—flott.
Møtet ble fint gjennomført hvoretter brødrene ble invitert til brodermåltid
bestående av karbonade med tilbehør.
Etter at maten var fortært, satte fung. UM Edvard Rognlid i gang Quiz—for første
gang i vår loge, så langt undertegnede kan huske.
Quiz’en ble ledet av «Quizmaster» OM Kjetil Solvang. Brødrene ble delt i tre lag,
Super, Boysen og Flaggbordet.
FORTS.
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FORTS.
Opplegget var elektronisk på storskjerm. Det var spørsmål
med seks svaralternativer. Skikkelig underholdende og trivelig. Lagene brukte en smarttelefon hver for å besvare
spørsmålene. Den som leverte det riktige svaret først fikk
poengene.
Boysen ble kveldens vinner. Boysen besto av
blant andre Ketil Johnsen, Rudi Pedersen, Jarle
Marthinsen, Rolf Bjørnar Nilsen ++. Blomster til
vinnerne!
Det tapende laget, Super, besto av Bjørn Erik Hansen, Per
EksOM Arne B. Moe
deltok også —med stil
Valved, Arne B. Moe og Fred Davidsen, men bare vent til
neste gang!
Quiz’en frister til gjentakelse tør jeg påstå. Det er både lærerikt, morsomt og underholdende. Det kan gjerne være flere OF relaterte spørsmål. Det er nok å ta av.

LEIRFORENINGSMØTE I ALTA 13.FEBRUAR
Tekst: Fred Davidsen

Møtet ble avviklet i Ordenshuset i Alta og ledet av Høvedsmann Bjørn Erik Hansen.
Det var 17 patriarker til stede. Etter at de ordinære møtesakene var gjennomgått,
overtok EksHP Edvard Rognlid styringen og gikk gjennom en kortversjon av spillet
i DGL graden. Deretter gikk han gjennom DKP graden og reflekterte over de forskjellige fasene i spillet. Flott Edvard.
Disse to gradene skal gjennomføres under leirslagning i Alta 7. mars.
På ettermøtet inviterte NHM Einar Lie til bords, hvor det ble servert nydelig kjøttsuppe, laget av patriark Svein Torbjørn Nilsen.
Etter et godt måltid og hyggelige samtaler, satte vi oss i bilene og rettet kursen
mot Hammerfest.
For en gangs skyld var det flott kjørevær over Sennaland for de seks patriarkene
fra Hammerfest som møtte i Alta.

MØTE 19. FEBRUAR –FOREDRAG KONFLIKTRÅDET
Tekst og foto: Fred Davidsen

Arbeidsmøtet ble ledet av OM Kjetil Solvang. Mange vakanser viste med tydelighet at det var vinterferie på skolene, og at mange brødre derfor var hindret fra
oppmøte.
Det var 22 brødre til stede. Etter at møtet var lukket inviterte UM John-Eirik Nilsen til bords. Det ble servert velsmakende snitter hvor brødrene Jarle Marthinsen og Odd Johannessen hadde stått for tilberedingen.
FORTS.
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FORTS.
Etter måltidet overtok bror Per Valved podiet og holdt et interessant foredrag om
KONFLIKTRÅDET som antagelig ikke er spesielt godt kjent for de aller fleste. Bror Per
har bakgrunn fra politiet, som flere av oss andre.
Etter at han ble pensjonist har han blitt mekler i Konfliktrådet. De behandler både
sivile saker og mindre straffesaker, hvor de
impliserte møter ansikt til
ansikt og forsøker å løse saken
på en minnelig
måte. Mekleren
leder møtet.
Dersom saken
ikke løses på
Per Valved
denne måten, går saken tilbake til politiet og evt. til
retten. En ordning som er med på å lette saksbehandlingen i hele landet. Det finnes
22 Konfliktråd i Norge. Et av dem er i Finnmark.

MØLJEKALAS PÅ MØTE 4. MARS
Tekst og foto: Fred Davidsen

Onsdag 4. mars, etter at OM hadde lukket logemøtet, inviterte UM
John Eirik Nilsen (t.h.) brødrene til bord for å nyte årets torsk, lever
og rogn, eller MØLJEKALAS.
I det han åpnet brodermåltidet, fremførte han diktet
«Møljekalas» ,skrevet allerede i 1990 av vår fremragende, nå avdøde
husdikter, Dagfinn Paulsen. Det viser at forannevnte måltid har lang
tradisjon i vår loge.—må bevares. Flott åpning bror UM!
Brr. Einar Paulsen og Stig Are Brun hadde
stått for tilberedning av måltidet som ble servert brødrene fra buffet.
Maten smakte fortreffelig—tusen takk til kveldens kokker!

Vi får la br. Hans M. Ellingsen (t.v.) symbolisere brødrenes forventning til måltidet etter
første gangs servering.
Det ble en aldeles trivelig kveld!
Forts.
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Møljekalas forts.

ENGASJERT BROR
Tekst og foto: Fred Davidsen

En av våre yngste brødre, Andreas Mølmann (t.h.), har
ennå ikke fått alle gradene. Han er imidlertid virkelig et
eksempel til etterfølgelse.
Han har allerede fått en fast plass i Privatnevnda.
Han er elev ved Sjømannskolen i Honningsvåg. I tillegg
til at han går i logen i Honningsvåg, deltar han på møtene i sin egen loge i Hammerfest, - hver gang. Således
også på denne torskeaften—i dette været!
Han startet fra Hvåg kl. 1400 med kolonnekjøring. Det
samme skjedde på Kvaløya til Hfest. Han ankomst
Møljekalaset kl. 2100 og rakk å få med seg måltidet.
Kårebror
og Odd
Sigurd
Vår
skal
påLøkke
skolen i Hvåg neste dag. Han vil starte fra Hfest kl. 0600 torsdag
Morgen. Hva skal man si? Interessen og engasjementet for logen er fantastisk!
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