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STORLOGEGRADEN
17.og 18. februar var Leir
nr 15 Finnmark på leirslagning i Vadsø under
ledelse av HP Edvard
Rognlid. Turen bortover
bød på overraskelser da
vi, på grunn av brann,
sto i kø i 3,5 timer på E
75 i Kariel, noen kilometer vest for Vadsø. Det gjorde at vi ble forsinket
til fredagens møte som ble utsatt i 1 time.
Lørdag 18.2. om formiddag kl 1200 var det Distrikts Storloge møte, ledet av DSS Fred Davidsen,
med Storrepr./eksOM’er fra hele distriktet som
embedsmenn. Ved den anledning fikk vår fungerende EksOM Bjørnar Hansen tildelt Storlogegraden under en høytidelig seremoni, - vel fortjent.
Embedsmennene fra vår loge var Bjørn Erik Hansen, Edvin Vevik og Edvard Rognlid. Fra Alta deltok Roald Andreassen, fra Vadsø Jon Holien, Knut
Enochsen , Asbjørn Berg og fra Kirkenes Jan Gulbrandsen.
Kvitbjørnposten gratulerer!!!

OM’S HJØRNE
Side 2

FESTLOGE
Det ble avviklet festloge 24.
mars—arr. Kvitbjørn
Side 3

JULETREFEST
Tradisjonen tro ble det avviklet
juletrefest for nesten 50 barn.
Side 2

OPPUSSING BAR / KJØKKEN
Som det fremgår av overskriften
er bar og kjøkken renovert.
Side 4

God Påske!

OM’s HJØRNE
Mine brødre!
Vi har fått en liten fornemmelse av våren og ser at lyset nok en gang
er litt mer tilstede. Lyset vil jo, i alle betydninger av ordet, gi oss litt
mer energi og få oss til å se med noe mer positive øyne på alle
situasjoner vi møter. Utfordringen er å bruke den ekstra energien
riktig til nytte for en selv og andre.
Vi fikk brukt en del av vår energi på å arrangere festloge for våre
medlemmer og gjester. Det må kunne konkluderes med at arrangementet ble en suksess. Med rundt 40 deltakere, godt selskap og ypperlig musikk ble det en meget hyggelig kveld.
Påsken står for døren og for oss alle er det en tid med fokus på familie og venner. Det
er godt å ta vare på denne muligheten å finne ro og harmoni med de som står oss nærmest. For de fleste av oss vil også friluftsliv være en del av påsketradisjonen. Det er
god terapi å tilbringe tiden i naturen. Jeg vil likevel minne om at man utviser en sunn
forsiktighet og respekt ovenfor naturkreftene.
Tilslutt vil jeg ønske mine brødre en givende påskehøytid.
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Trond Egil Nilsen / OM

REBEKKALOGE NR 79 MERIDIAN
besøkte forleden gynekologisk avdeling ved Hammerfest Sykehus, hvor de
gav en ny TV i gave til avdelingen. Overleveringen ble foretatt av
OM Unni K. Liland, UM Berit Eliassen og CM Margit Rønquist.
Flott gjort av våre søstre— og gjøre ord om til handling!!

JULETREFEST
Den årlige juletrefesten gikk av stabelen som vanlig 4. juledag.
Denne gangen var det rundt 50 barn tilstede. Det er tydelig at logene er inne i en fornyingsperiode med relativt unge søstre og brødre. Det var også besteforeldre som var tilstede
med sine barnebarn, og sogar 1 oldefar!! Flott fremgang i oppmøtet fra tidligere år. Det er
et kjempeflott og viktig arrangement—nesten unikt her i byen. Dette må vi jobbe videre
med. Marit Bornø (bildet) svikter oss aldri med pianoet - tusen takk, Marit.
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Marit Bornø

FESTLOGE
Lørdag 24. mars ble det avviklet Festloge med derpå følgende årsfest i regi av loge nr 70 Kvitbjørn i Odd Fellow
Huset i Hammerfest. Ca 45 søstre og brødre var samlet til
en høytidelig festloge under
ledelse av OM Trond Egil Nilsen.

Søstrene i Meridian stilte opp mannsterke

Etter at logemøtet var ferdig
ble det servert en tre retters
middag, hvor brr. Nils-Johan
Lund , Jan Altmann og Rolf
Bjørnar Nilsen sto for det kulinariske. Maten smakte forSvanhild og Bjørn Erik
treffelig.
Etter hovedretten var det taler av OM både i Rebekkaloge
79 Meridian, Unni K. Liland, og vår OM Trond Egil Nilsen.
Gjest Kjell Svendsen takket for maten akkurat slik som
bare han kan gjøre det!

Et lite glimt fra festbordet

MOODS

MOODS

Morten Heggelund og Solbjørg Solvang

Utpå kvelden tok bandet ”Moods” frem
instrumentene og spilte opp til dans; kjempeflott musikk. Det så ut som om den falt i smak hos alle tilstedeværende.
Søstre og brødre hadde det hyggelig til ut i de små timer—et vellykket arrangement på alle måter. Det er synd at så mange av våre brødre .var bortreist. De som av andre grunner valgte å bli
hjemme, gikk glipp av en flott årsfest i god Odd Fellow ånd.
Arrangement som dette er med på å styrke samhold, vennskap og dermed også logene.
Stemningen var upåklagelig
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OPPGRADERING AV KJØKKEN OG SALONG
Det er startet opp arbeide med å oppgradere kjøkkenet og barområdet i salongen. Arbeidet er godkjent og iverksatt av styret i Odd Fellow Huset AS, som også dekker regningen. Arbeidet koster
ikke mer enn materiell, heder og ære!
Som du ser av bildene er det laget skap innenfor bardisken. Glasskapet er løsnet og dratt ut og plassert
oppe på underskapene. Meningen er at logene skal ha
to slike underskap hver, da
de skapene som er på kjøkkenet skal tas bort for å få
mer benkeplass, - etter
hvert også ny komfyr. Det er bygget skap under bardisken
hvor logene får et hver. Det er også blitt plass for kjøleskap
under denne.
Som ”vanlig” er det
bror Rolf Bjørnar Nilsen (bildet) som står
for utførelsen, sammen med en håndfull ”konsulenter ”som har ca 5 %
innflytelse på sluttproduktet.
Etter en inspeksjon på stedet, kan vi konstatere at
dette kommer til å bli fint. Skapskrogene og dørene er laget av hobbyplater. Dørene har frest dekor,
nesten tilsvarende det som er i glassdøren.
Dette er første etappe i arbeidet. Inne på kjøkkenet skal som sagt logeskapene fjernes.
Den gamle komfyren skal kasseres (stekovnen er rustet i stykker) og det skal legges nye
benkeplater.
Fryseskapet
skal plasseres
vegg i vegg med
kjølerommet
(der hvor Kvitbjørns skap står
i dag). Det betyr
at de som skal
jobbe på kjøkkenet får betydelig mer benkeplass, noe som lenge har vært et savn.
Det blir også benkeplate på veggen ut mot baren. Vi
regner imidlertid med at dette er gammelt nytt og at
OM’ene har orientert logene om arbeidet.
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