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    KVITBJØRN - 
POSTEN 

 
 
Kvitbjørnposten kommer denne gangen ut med 
et spesialnummer i anledning den  
store oppussingen av klubbrommet, salongen og 
baren. 
 
Lediggang er roten til alt ondt er det noe som 
heter, og når en gruppe av  
logens pensjonister en mandag formiddag fant ut 
at de hadde alt for god tid så  
måtte noe gjøres. En liten gjeng hadde samlet 
seg på kjøkkenet i Odd Fellow  
Huset for å teller kopper og karr samt gi kjøkke-
net en sårt tiltrengt rundvask. 
 

 
 
 

 
Som sagt, disse pensjonistene har allt for god tid 
og når de begynte å se seg  
rundt i klubbrommet var det et lyst hode som sa: 
 
"Når vi nå først er her, skal  
vi ikke like godt ta å male litt, det kan jo ikke være så mye arbeid å pusse  
opp disse få kvadratmeterne." 
 
Kvitbjørnposten har forsøkt å vå brakt på det rene hvem den skyldige er, men  
et er ikke lett å få ut slik avslørende informasjon fra gruppen til tross for  
at de eller er svært så snakkesalige. 
 
 

Bror Svein strekker seg så lang  
han er for å nå opp. 

EKSTRANUMMER 
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Vel, overtalelseskunst el-
ler ei, gjengen var skjønt 
enig, dette kunne da ikke  
være særlig arbeid, i hvert 
fall ikke når det er rundt 
70 medlemmer å ta av.   
Distrikt Stor Sire har et 
stort telefonregister på 
mobilen sin og tirsdag gikk 
det ut en SMS med føl-
gende tekst på vegne av 
OM : 
 
"OF huset skal pusses 
opp (bar og storsal)! Start 

i morgen onsdag 29. kl 11 for de som har anledning på dagtid. Øvrige kommer når de 
har anledning." 
 
Klokken 11 var det en god gjeng 
som startet riggingen og første 
penselstrøk ble tatt noen timer 
senere. 
Ut på ettermiddagen dukket det 
også opp en del som på dagtid 
jobber for å  
kunne betale skatt slik at disse 
pensjonistene får sin pensjon. 

Overmester trives i høyden. 

En liten kaffepause må også til... 

OM og bror Ivar inspiserer arbeidet. 

Hva DSS Fred egentlig holder på 
med her er det ingen som vet, men 
resultatet ble flott. 
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Det ble en bra gjeng og mye ble gjort på onsdag. 
 
Torsdagen kom og innsatsen var upåklagelig på dagtid, men dessverre var det noe 
mindre oppslutning på ettermiddagen. Bildene er hovedsaklig tatt torsdag så de gir 
ikke et riktig bilde av alle som deltok. 

 
 
 

 
Når fredag ettermiddag kom var det lite som gjen-
sto av rent malerarbeid, så også av maling.  
 
Vi gikk fri for Cafe Latte til salongen.  
Det var mye hvitmaling igjen, men ingen kunne 
fortelle riktig blandingsforhold mellom hvitmaling 
og filterkaffe or å få frem fargen Cafe Latte,  
så Fargehuset  måtte besøkes på lørdag for å  
få tak i litt mer maling. 
 
Veggene, taket, dører og bardisken har fått sine 
velfortjente strøk og resultatet ble aldeles utmerket. 
 
 

Det var noe uenighet om malertape 
var et lovlig hjelpemiddel eller ikke. 
Men det ble brukt med godt resul-
tat. 

Det er mulig 
at det er ma-
lingstape- 
diskusjonen 
første vindus-
maler bror 
John-Eirik 
sliter seg i 
håret på 
grunn av. 

Bror Ivar er tydelig fornøyd med 
resultatet. 

De nye fargene er: 
 Baronesse—Skumring S1000—N 9904  (lys grå) 
 Baronesse—Tåkedis    S 3000—N 9903 (litt mørkere grå) 

 Baronesse— Kafe Latte (i baren) -  
  

Alt kjøpt til fordelaktig pris hos 
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En av logens elektrikere har også job-
bet hardt disse dagene. Lampettene i  
klubbrommet har fått permanent til-
kobling og dimmer er montert for å 
kunne få  
ett mer stemningsfullt lys. Ledningen 
til lerretet har blitt lagt pent i kanal  
og bryter er montert pent og ordentlig. 
Og ikke minst har vi fått kontakt til  
de elektriske kaffekannene. Vi er også 
blitt lovet kontakt til juletre på søylen. 
 
 

Når nå veggene var malt var det på tide å få hengt opp bilder og ryddet.  
Bildene har fått nye plasseringer og kollegiegalleriet som ennå ikke er hengt  
opp planlegges, så langt Kvitbjørnposten vet, plassert i salongen. 
 
Nye gardiner er også på plass og da gjenstår det bare boning av gulvet. 
 

Ja, og ikke minst neste pro-
sjekt - oppussing av logesa-
len!!! 
 
Tekst og fotos:  
Edvard Rognlid 


