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Foto: Fred Davidsen 

INNVIELSE—4 NYE BRØDRE 
 
Onsdag 16. februar 2011 ble 4 nye brødre innviet i  vår loge.  Innvielsen ble flott gjen-
nomført under ledelse av OM Bjørnar Hansen  og  hans embedsmenn. Med det ble vi 
den største logen i vårt distrikt, Finnmark. 

    KVITBJØRN - 
POSTEN 

TORSKEAFTEN  
LØRDAG 5.MARS!! 

Bak fra v.: Jan Rudi G. Pedersen, Jarle H. Seppola 
Foran f.v.: Odd Roar  Paulsen, OM Bjørnar Hansen,  Erling Svendsen 
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OM’s HJØRNE 
 
   Mine brødre. Ja så er tiden kommet for en ny utgivelse av                 
   Kvitbjørnposten. Vi har nå tatt fatt på den siste økta for det 
    sittende kollegiet. Vi har hatt gradspassering og vi har innviet  
   fire nye brødre. En tilvekst på 15 nye brødre siden mai 2009  
   tror jeg vi skal si oss fornøyd med. Men vi skal ikke hvile på  
   lauvbærene, men jobbe utrettelig videre for å styrke loge  
   Kvitbjørn med nye brødre. 
   Vi har også fått være med på å feire loge Meridian sitt 25 års jubi
   leum. Det var en stilfull og minnerik opplevelse. Vår gave til søstre
   ne var et stort bilde av Hammerfest anno 1881. Det har fått sin plass 
mellom kollegiebildene i klubbrommet. 
Når det gjelder arrangement fremover så skal vi prøve å arrangere torskeaften lørdag den 
5. mars. Så da håper vi på ei riktig styggværs helg så flest mulig melder seg på. 
Og når det gjelder møtevirksomheten så er siste møte i vår (lakseaften)  flyttet fra 18. mai 
til 24. mai. Første møte til høsten (EI) er flyttet til fredag 9. september. 
Det neste store som skal skje i nærmeste fremtid er gradspassering til 3. grad den 3. mars. 
Så brødre, møt opp på de siste møtene vi har før vi tar sommerferie. 
 
 
 

 
 

 

 
 
DET GODE VENNSKAPS GRAD 
Onsdag 2. februar ble brr. Stein Tore Bergheim (t.v.) 
og Ben Løvlien forfremmet til  vennskapsgraden 
under en fin seremoni i logen. 

LOGE 79 MERIDIAN 25 ÅR 
Rebekkaloge nr. 79 Meridian fylte 25 år den 8. februar 2011.  Jubileet ble feiret på Odd 
Fellow Huset lørdag 12. februar med festloge og deretter festmiddag. Det var ca 75 gjester, 
søstre og brødre tilstede.Logen  hadde besøk av representanter fra alle rebekkalogene i 
Finnmark, samt moderlogen, Concordia i Tromsø og OM i loge 70 Kvitbjørn.  I tillegg var 

deStorlogen representert med Deputert Stor Sire Tove Aalborg, samt 
DSS’ene i 12. distrikt, str. Ann-Mari Pettersen og  br. Fred Davidsen, 
samt Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen. 
Festlogen ble flott og høytidelig gjennomført av str. OM og hennes 
embedsmenn. 
Middagen  etterpå besto av stekt kamskjell,  lammestek og  til dessert 
”himmelsk lapskaus”.Etter at hovedretten var fortært, vanket  det 
godord, blomster, gaver og  taler  til  jubilanten. 
Vi i loge Kvitbjørn overrakte (avduket)  et flott forstørret fotografi av 
Hammerfest. Avdukingen ble foretatt av OM Bjørnar  Hansen og 
eksOM Nils-Johan Lund. 
Det var et flott gjennomført arrangement; - vel blåst str. OM!! 
 
 

 
 

OM Sølvi Løkke 
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JULETREFEST 

Den tradisjonelle  jule-

trefesten gikk av stabelen 28.desember i logen, altså 4. juledag. Som vanlig var 
det gang rundt juletreet, kaffe og medbragte kaker,  glade barn og julenisse som 
delte ut godteposer til hver enkelt.  Gangen rundt juletreet ble (som vanlig) ledet 
av Edvin Vevik og Marit Bornø på pianoet.  Resten tok våre UM’er seg av. 
Oppmøtet denne gang var noe mindre enn tidligere, noe 
som ikke så ut til å legge noen demper på de barna som 
var tilstede. 

Tradisjonen tro var Marit Bornø på 
plass ved  pianoet—sammen med 
julenissen 
 

Gang rundt juletreet hørte med... Kommer julenissen, mon tro? 

Nissen vinker farvel før han 
forlater, - for denne gang. 

Stol-leken hørte også med. Noen fikk anledning til å slappe 
litt av mellom øktene. 
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Foto: Edvin Vevik 

 
 NYTT GULV  

Odd Fellow Huset fremstår i ny drakt etter at noen 
driftige brødre  nylig har avsluttet arbeidet med å 
legge nytt gulv.  Det gamle belegget hadde mistet 
mye av ”glansen”, bokstavelig talt.  Det nyttet  
ikke å bone det; kort tid etter så det like trasig ut. 
 
Det er nå lagt et vedlikeholdsfritt industribeloegg, 
parkettlignenede, fliser på 45 x 45 cm.  De er an-
skaffet gjennom Farvehuset, hos Even som er en 
god venn av logen vår.  Flisene er levert av Sand-
bu, type Decoria Each Wood 5050, størr. 45 x 45 cm. 
 

I tillegg til gulv ble det også  
gjort en del annet nødvendig ved-
likehold.   
 
Det ”koster” å drive utleie.  Vi 
opplevde faktisk at leietakere 
klarte å slå et stort stykke av be-
tongsøylen midt i storsalen, - 
utrolig hva folk kan finne på! (se 
bilde til  høyre). Vi måtte fram 
med sandsparkel og maling.   
  
Ingenting ble kastet; de gamle 
messinglistene ble gjenbrukt etter 
at bror Per Ivar (bildet over til 
venstre)  hadde behandlet dem 

samvittighetsfullt  med smergel og  pussemaskin. 
 

 
 
 

Brr. Svein Sigvartsen og Nils-Johan Lund  (bilde til høyre) har vært sentral i arbeidet 
sammen med Rolf Bjørnar Nilsen, Bjørnar Hansen, Per Ivar Olsen og Fred Davidsen. 


