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Dugnadsgjengen

God sommer!

Eks OM
Rune Angel Olsen

OVERMESTERENS HJØRNE
Ja, mine brødre.
Da var tiden gått for det som skulle vært avslutningen før
sommeren, men i realiteten kom denne avslutningen for
vår del i møtet vårt den 3. mars i år.
Etter planen skulle vi enda ha fem logemøter før vi tok
sommerferie. Sånn ble det ikke.
Nå har vi i grunn kanskje vært heldig. Ingen av våre brødre har blitt syke og vi får håpe det holder seg slik. Vi har
flere som er i risikogruppen så vi tar de forhåndsreglene
Overmester
vi er rådet til på største alvor. Men selv om ingen har blitt
Kjetil Solvang
syke så har tiden vi har vært igjennom vært krevende for
mange.
Om det er bekymringer for egen og andres helse, økonomiske bekymringer,
eller det å bli isolert så har nok alle kjent på de påkjenninger dette har medført.
Vi vet heller ikke hvordan det blir framover.
Med tanke på møtene våre i logen så er møteprogrammet for 2020-2021 levert
til DSS innen fristen som var 1. april. Der har vi planlagt at vi starter opp igjen i
september.
Vi har nå måttet skyve på flere planlagte begivenheter, men de er lagt inn i ny
plan. Der blir de liggende til vi vet om vi kan kjøre som planlagt, eller om igjen vi
må gjøre om på det igjen.
Det er også fremmet forslag fra Storlogen om å kjøre logelignende møter elektronisk via Teams, men da dette fort kan virke ekskluderende har vi valgt å avstå fra å holde møte på denne måten.
Håper vi igjen til høsten kan avholde logemøte på tilnærmet vanlig måte. Vi får
rette oss etter myndighetenes krav og håpe at dette går best mulig.
Ønsker alle sammen en god sommer. Ta vare på dere selv og deres nærmeste.
Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Kjetil Solvang
Overmester
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EKS DDSS ROALD ANDREASSEN—DØD
Tekst og foto: Fred Davidsen

Han døde torsdag 6. mars 2020 etter noen tids sykeleie. Meldingen om hans bortgang var ikke uventet, men fryktelig trist.
Han har liksom alltid vært tilstede - udødelig liksom…
Med hans bortgang er Loge nr. 102 Svanen i Alta, og Odd Fellow
Distrikt nr. 12 Finnmark blitt en betydelig ressursperson fattigere.
Bror Roald var en person man lyttet til—med hans kunnskap om
Ordenens lover, regler og ritualer. Han var mentor for mange av
oss, ikke bare i Alta, men også i resten av vårt store distrikt. Der
han deltok satte han standarden. Han krevde mye av oss, men minst like mye av seg
selv.
Han har en CV som få kan fremvise; bare for å nevne noe: Bror Roald ble tatt opp
som medlem av Odd Fellow Ordenen 4.desember 1958!
Da Leir nr. 15 Finnmark ble instituert 29. oktober 1982, var han en av fem chartermedlemmer. Nå er alle døde.
Han var Distrikts Deputert Stor Sire (nåværende DSS.red.) fra 1991 til 1995. Han var
den første OM i loge 102 Svanen. Han ble Hovedpatriark i Leir nr. 15 Finnmark i 20132015 (81 år gammel).
Bror Roald ble tildelt 60 års veteranjuvel av Stor Sire Morten Buan 12.desember 2018.
Savnet av en særdeles ressursrik og god bror vil bli meget stort.
Vi lyser fred over bror Roalds minne.
Roald ble bisatt fra Nordlyskatedralen tirsdag 17.mars med bare sine nærmeste til
stede—dette p.g.a. koronaviruset.

DISTRIKTS STORLOGEMØTE
Tekst og foto: Fred Davidsen

Lørdag 7. mars ble det avholdt Distrikts Storlogemøte i Ordenshuset i Alta. Dette møtet avvikles annet hvert år samtidig med en Leirslagning. Det er bare brødre med Storlogegraden (t.v.) som har adgang. Det er alltid Distrikts Stor
Sire som leder dette møtet. Deltakere på møtet er da EksOvermestre og Storrepresentanter og selvsagt StorSynlig tegn på mottatt
embedsmenn.
Storlogegrad.
Hvorfor på Leirslagning? Erfaringsmessig er det flest brødre
av forannevnte kategorier tilstede på Leirslagninger.
Ved denne anledning var det de brødrene som ble EksOM høsten 2019 som var innkalt til møtet for å bli Storlogemedlem. Normalt tildeles Storlogegraden i første halvår
av det påfølgende år. For å bli tildelt graden kreves det at man har alle loge- og leirgrader.
Når man hare fått tildelt denne graden kan man velges til Storrepresentant og til embeder i Storlogen.
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STORLOGEGRADEN
Tekst: Fred Davidsen Foto: Bjørn E. Hansen

Så vidt vites, var samtlige fem fungerende EksOM’er fra logene i Finnmark tilstede på Distrikts Storlogemøtet i Alta 7.
mars 2020. Følgende EksOM’er ble tildelt graden:
Harald Frantzen-H.våg, Jørn MalinenKirkenes, Rune Angel Olsen-Hfest, Ole
Steinar Larsen-Alta, Geir Birkely-Vadsø.
Kvitbjørnposten gratulerer.
Storlogegraden kan bare brukes på
EksOM-regaliet og på Storlogeregaliet.

Bak: DSS Jon Holien
Rune A.Olsen, Geir Birkely og Ole Steinar Larsen

LEIRSLAGNING ALTA 7. MARS
Tekst Fred Davidsen foto: Bjørn E. Hansen

Under Leirslagningen i Alta ble det gjennomført befordring til DGL graden og opphøyelse til DKP graden, altså to møter. Møtene ble ledet av Hovedpatriark Odd
Harald Mathisen og hans embedsmenn. Det ble avholdt en kort minnestund over
Eks DDSS Roald Andreassen—den siste av Leirens chartermedlemmer.
.
Følgende ble befordret til DGL grad: Lars Anton Simonsen- H.våg.
Følgende ble opphøyet til DKP grad: Ole Håvard Olsen- H.våg, Ivar J. WintherVadsø og Lars Anton Simonsen-H.våg. (sistnevnte etter disp.)
Det var totalt 27 patriarker til stede, 9 av dem fra Hammerfest. Bl.a. på grunn avFinnmarksløpet var det vanskelig med hotellrom i Alta. Det medførte at flere av
deltakerne kjørte hjem etter hvert som de ble ferdige med det de skulle delta på.

Noen av de fremmøtte.

4

Til: Storrepresentant/OM/HM/HP
Kopi: DSS, Sekretær

Oslo

12. mars 2020

Siste nytt fra Storlogen: Oppdatering Korona
Verdens helseorganisasjon erklærte i går Korona som en pandemi. Folkehelseinstituttet (FHI) iverksetter strengere tiltak for å forsøke å hindre smitte. Utviklingen har
vært eksponentiell i løpet av dagen i går. Stor Sire har, i samråd med embedskollegiet i
Storlogen fattet følgende beslutning:
Jeg ber alle enheter i vår Ordenen om å innstille all møtevirksomhet fra dags
dato og inntil videre. Det gjelder ordinære loge- og leirmøter, distriktsrådsmøter,
fellesmøter eller andre aktiviteter i Ordenens regi.

I lys av utviklingen rundt Korona-virus, smitterisiko og spredning av viruset hos befolkningen, må vi i Odd Fellow Ordenen først og fremst ta vare på våre medlemmers helse.
Mange medlemmer kan ha underliggende sykdommer som medfører stor helsemessig
risiko ved smitte.
I tillegg har vi alle et samfunnsansvar til å gjøre alt for å begrense smittespredning.
Samfunnet har nå et tidsvindu på kanskje fem til syv dager. Brukes det effektivt, kan
spredningen begrenses.

Vi ber embedskollegiene i hver enhet være i beredskap og følge med på informasjonen
som gis fra Storlogen. De må også sørge for god kommunikasjon med sine medlemmer.
Vi må sikre god kontakt med våre syke og eldre ordenssøsken, og vi anbefaler jevnlig
telefonkontakt i stedet for besøk så lenge vi er i smittefare. Vi håper at vi med dette
kan bidra til å begrense smittespredning i tråd med FHI sin intensjon.
Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Buan
Stor Sire
Jon Erik Holm
Stor Sekretær

Renée Baanrud Backer
Stor Sekretær
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Møtevirksomhet legges ned fram til
15.august.
INFORMASJON OG HILSEN FRA STOR SIRE

Kjære Bror
Det er utfordrende tider for oss alle. Et virus gjør at hele samfunnet endrer
karakter og vi må legge om våre liv, vaner og handlinger. Våre myndigheter
maner til god dugnadsånd og vi er alle avhengig av at alle gjør sitt beste for å
forhindre at smitten av Korona-viruset eskalerer.
Som du kjenner til, har jeg, i samråd med Storlogens embedskollegium, besluttet at all møtevirksomhet i Odd Fellow Ordenen i Norge legges ned

fram til 15.august. Det har også hatt konsekvenser for NOFA Symposiet i
Bodø, som vi har utsatt til neste år. Det gjelder også for den europeiske ungdomsreisen EYT.
Mange lever nå i karantene, frivillig eller pålagt. Det kan bli lange dager uten
kontakt med omverdenen. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi bruker telefonen og ringer en venn, logesøster eller logebror. Spesielt skal
vi være opptatt av å holde en god kontakt med våre eldste, enslige og

syke. Å få en hyggelig telefon, med en god prat som dagligdagse ting, kan gi
styrke til å holde ut.
Det er mange dystre rapporter i alle medier om dagen. Det gjelder å holde ut.
For alt vi vet kan dette bli en langvarig tilstand. Men jo flinkere vi er til å følge
myndighetenes råd, jo raskere må vi tro at vi kan komme tilbake til en mer
normal hverdag.
Sitter du hjemme og trenger hjelp, en å snakke med, en som kan handle mat-

varer til deg, må du ikke vente med å kontakte din loge. Det er hjelp å få.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
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VÅR-RENGJØRINGS-DUGNAD I OF HUSET.
Tekst og foto: Fred Davidsen

I disse Koronatider er det etter hvert gjort en del lettelser i dagliglivet. Blant annet er
det nå mulig å avholde diverse arrangement med inntil 50 personer med 1 meters

Dugnadsgjengen

F.v.: Svein Sigvartsen, Rolf Bjørnar Nilsen, Torbjørn Nilsen, Jane Nilsen, Odd Sigurd Løkke, Reidun Rognlid,
Grete Gebhardt, Britt-Evy Nilsen, Nils-Johan Lund, Marvin Juliussen og Fred Davidsen (fotograf).

mellomrom mellom de enkelte. (2.mai fra Storlogen.)
Dette medførte at det tirsdag 19. mai 2020 ble avviklet dugnad i Odd Fellow Huset i
Hammerfest.
Etter innkalling fra styreleder Lund, møtte det fire søstre og syv brødre med oppbrettede armer.
22 hender, 3 støvsugere og diverse vaskebøtter og mopper foretok en skikkelig ansiktsløftning på bygget innvendig.
Søstrene tok seg hovedsakelig av kjøkkenet hvor alle skap ble vasket og ryddet, - også
for innhold som hadde sett sine «beste dager». De gjorde en kjempeflott jobb!
Brødrene tok seg av logesalen, klubbrommet, salong, toaletter og gang. Alt ble støvsuget og vasket. Helt til slutt ble gardinene tatt ned for vask.
Vel blåst!
Når snøen er forsvunnet, står utearealet for tur. Der er det tilsynelatende nok å ta av, hvor
sigarettstumper er mest fremtredende.
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Koronapandemien har hatt enorm innvirkning på samfunnet vårt, som
ellers i verden. Den er ennå ikke avblåst, så vi anbefaler at vi fortsatt tar
smittevernreglene på alvor.
Pr. i dag (24. mai 2020) er det ingen kjente smittede i Hammerfest.
Vi har nok på mange måter opplevd pandemien lettere enn andre steder.
Vi må bevare det slik, - raskere får vi lettelser i samfunnet—derfor:

Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygiene.
Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.
Syke må holde seg hjemme

Ha en flott

Sommer i Norge!

KVITBJØRNposten

Kåre og Odd Sigurd Løkke

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