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NY DISTRIKTS STOR SIRE 
Bror Fred Davidsen ble 31.7.2010 utnevnt til DSS for 
distrikt 12 Finnmark av Stor Sire Morten Buan. 
Han ble innsatt i embetet på leirmøte i Honningsvåg 
torsdag 2. september av avtroppende DSS Alf Jørgen-
sen. Den høytidelige seremonien ble avviklet på leirmø-
te i Leir  nr 15 Finnmark i Honningsvåg i Patriarkgra-
den.  Det var tilstede patriarker fra Honningsvåg, Kirke-
nes, Alta og Hammerfest. 
Stormarshall  for anledningen var storrepr. Trygve  Røt-
vold, loge 55 Varanger. 
Embetsperioden er på 4 år. Tidligere har brr. fra loge nr 
70 Kvitbjørn, Rolf William Olsen og Bjørn Erik Han-
sen, begge innehatt embetet, førstnevnte i  hele 16 år. 

 
NY STORREPRESENTANT 
Bror  Edvin Vevik ble valgt til ny storrepresentant for 
loge 70 Kvitbjørn  etter bror Fred Davidsen,  på møte 
den 15. september.  Han ble innsatt i embetet på sam-
me møte rett etter at valget var foretatt.  I første om-
gang er han valgt frem til våren 2011, da det skal  
være ordinært valg  av ny storrepresentant.  Bror Ed-
vin har vært med i logen siden 1989. 
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HILSEN FRA LOGE NR 70 KVITBJØRN 
Da Eks DSS Alf Jørgensen fikk avløsning fra sitt embete, ble han tildelt den avbildede 
Isbjørnen på et ”isflak” med påskriften  ”hilsen fra Loge nr 70 Kvitbjørn”. 

Ideen kom frem da det ble snakk om å gi en hilsen til Alf fra vår loge med takk for               
arbeidet som han hadde nedlagt gjennomårene. Som kjent har vi ingen   
      ”offisiell” gave i dag, Bror Rolf-Bjørnar  
      Nilsen har laget ”isflaket” og montert den  
      innkjøpte isbjørnen på det. Bror Fred har  
      brukt  tusjpennen og skrevet  ”hilsen fra  
      Loge 70Kvitbjørn”. 
      Kanskje kan dette være en ide for fremtidige 
      gaver.  Dette er betydelig billigere enn  den 
      gaven som vi tidligere brukte. 
      Foto: Fred Davidsen 

 

KJÆRE  BRØDRE! 
Vel møtt til et nytt logeår som jeg håper vil bli både inter-
essant og berikende for oss alle. Sommeren er  på hell og 
når dette leses er høsten vel på plass. 
Vi er allerede kommet godt i gang. Tre brødre er innviet på 
første møte og syv brødre har fått sin tredje grad på andre 
møte.  Ja, gradspasseringene ”står i kø ”. På vårt tredje 
møte har vi gradspassering til Den Edle Kjærlighets  Grad. 
Vi har innvielse også på møte 17.november.  Og brødre, 
har dere noen som dere tror passer hos oss, så må disse 
refereres senest på møte 6. oktober for å kunne komme i 
betraktning til møtet 17. november. Så i møteagendaen for 
høsten 2010 er det lagt godt til rette for ekspansjon. 
Vi skal også prøve å få til tiltak for å få med brødre som vi 
sjelden har sett i logen den siste tiden. 
Det sittende kollegiet starter nå på sin siste halvdel av sin valgte periode og da må det 
forventes av oss at  vi presenterer kvalitet i det vi foretar oss. 
Som OM er det jeg som har det overordnede ansvar, men uten aktive brødre blir det lite 
å ha ansvar for. Derfor kjære brødre, delta aktivt og la det være kvalitet i det arbeide som 
legges ned. 
Da ønsker jeg gamle og nye brødre velkommen til et nytt logeår og måtte vi bli sittende 
igjen med mange gode inntrykk og opplevelser etter høstens og vinterens logeaktivitet 
med påfyll som bringer oss videre i god Odd Fellow ånd. 
 
Med  hilsen i V. K. og S.  
OM 
 

Foto: Fred Davidsen 
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EKS DSS ALF JØRGENSEN 
fikk mange godord da han ble takket for sin  innsats for Odd 
Fellow Ordenen på møte i Honningsvåg 2. september . 
Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen overbringte  hilsen  fra 
Stor Sire Morten Buan og takket Alf for alt arbeidet han hadde 
nedlagt gjennom de fem årene han satt i embetet. 
Den nye DSS, Fred Davidsen, takket fra distriktet for innsatsen 
gjennom 5 år  og overrakte ham en hilsen fra vår loge, en is-
bjørn på et ”isflak”, bearbeidet av bror  Rolf-Bjørnar Nilsen. 
Foto: Edvin Vevik 
 

EKS STOR SKATTMESTER 
Bror Bjørn Erik Hansen avsluttet sitt arbeide i embetet som Stor 
Skattmester på Storlogemøtet i juni, ett embete som han har 
besatt i 5 år, og skjøttet til alles tilfredshet. 
- Det var litt vemodig å slutte, men det har vært spennende og 
lærerike år, sier Bjørn Erik.—Jeg har fått oppleve mye flott i 
løpet av de  fem årene, og angrer ikke på at jeg sa ja den gangen 
jeg ble forespurt.  Dersom jeg  ikke hadde vært  i arbeide kunne 
jeg godt ha tenkt meg å gått på en  ny  periode. 

NYE BRØDRE 
 
Onsdag 1. september 2010 fikik 
loge 70 Kvitbjørn  tre nye med-
lemmer.  De tre, Stein Tore Berg-
heim, Ivan Lingås og Ben Løvlien 
ble midtpunktet i en fint gjennom-
ført innvielse. De uttale etter innvi-
elsen at det var en veldig flott opp-
levelse og langt fra det de hadde 
forestilt seg på forhånd.   
 Velkommen skal  de være! 

Under innvielsen hadde vi besøk av 

bror Johan  
Berg, fra loge nr 65 Borea i Tromsø. 
Han skulle gifte bort sin datter 3 dager etter innviel-
sen, og synes det var morsomt å være tilstede, når 
hans vordende svigersønn, Stein Tore Bergheim, ble 
tatt opp som medlem i logen vår. Kjempehyggelig 
besøk!  Velkommen tilbake ved en annen anledning! 
 

F.v: Ivan Lingås, Stein Tore Bergheim, Ben Løvlien 

Foto: Edvin Vevik 
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NYE BRØDRE  AV DEN HØYE SANNHETS GRAD 
Onsdag 15. september ble seks brødre forfremmet til Den Høye Sannhets grad, under en 
høytidelig seremoni, ledet av OM  Bjørnar Hansen.   Som CM fungerte bror Kjell Valle, 
som sedvanlig gjorde en trygg og fin jobb.  Logen er dermed betydelig bedre rustet med 
tanke på at det skal velges og utnevnes nye embetsmenn i 2011. De 6 brødrene var godt 
fornøyd med å ha kommet så langt i utviklingen innenfor ordenen, men som bror Kjetil 
sa i sin tale: - …,men vi er ennå ikke utlært! 

BESØK FRA LOGE NR. 60 HANS EGEDE, 
HARSTAD 
Under gradtildelingen 15. september  hadde vi besøk av 
Eks OM  Kåre Edgar  Miklegard fra 
Loge  nr. 60 Hans Egede, Harstad.  Han er søskenebarn 
til bror Leif Småbach, og syntes det var en passende an-
ledning til å avlegge logen vår et besøk.  
I møtet spilte bror Kåre på vårt orgel som om han aldri  
skulle ha gjort noe annet, mens brr. Edvin og Fred sang  
”Hymne” av Nils Larsen.  Kåre spilte også utgangsmu-
sikken og  avsluttet med ”Deilig er jorden”. 
I tillegg holdt han en spirituell  tale ved taffelet til bror 
Leif Småbach ,- kort og godt en meget hyggelig  bror å 
ha på besøk.Vi ønsker han  velkommen tilbake når det 
måtte være. Han var en  berikelse for møtet, som vår  
nye Storrepresentant uttrykte det. 

 

 
Fra venstre:  Leif Georg Småbach,  Jan Tore Mathisen, Per Ivar Olsen,  Kjetil Solvang,   

Kurt Arild Henriksen, Ulf Anton Mathisen.   

Foto: Fred Davidsen 

Foto: Edvin Vevik 

 
Husk FÅRIKÅL-AFTEN 16. oktober!! 


