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    KVITBJØRN - 
POSTEN 

 De syv medlemmene av kollegiet i loge  
nr. 70 Kvitbjørn for perioden 2011—2013 

Storrepresentant 
Edvin Vevik 

EksOM 
Bjørnar Hansen 

Bak fra v:  Skm. Rune Angel Olsen, sekr. Georg Liland, kass. Rolf Bjørnar Nilsen 
Foran fra v:  OM Trond Egil Nilsen, UM Ketil Johnsen 

 God Jul! 
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OM’S HJØRNE 

 

Mine brødre! 
Første halvår er snart over med både gleder og utfordringer. 
Gleder, - over å se så mange engasjerte og kunnskapsrike brødre som 
medvirker i stor grad til å drive og utvikle vår loge i henhold til våre 
grunnsetninger.  Videre er det flott å se at mange av våre yngre brød-
re tar ansvar som embetsmenn og møter ofte på våre møter. 
 -Våre utfordringer er dog ikke av ny art. Oppmøte er faktor alle våre 
brødre må ha fokus på.  Et godt oppmøte er en nøkkelfaktor for vår loges virke og utvikling.  
Jeg vil derfor oppfordre alle brødre om å minne andre brødre om logemøter og andre akti-
viteter i vår loge.  Det er spesielt viktig at faddere ser sitt ansvar i denne prosessen. 
 
Vi går nå inn i en høytidstid med fokus på familie og tradisjoner.  Selv om mangel av lys og 
muligens en anelse stress på nærmeste kjøpesenter kan virke litt utmattende til tider, er 
dette tiden å nyte gleden, familieliv og samhold. Tidligere var søndag en dag med fokus på 
ro, ta vare på hverandre og indre refleksjon i stedet for å dra på søndagsåpne butikker med 
spesialtilbud.  Kanskje tidligere tiders praksis bør bli en tradisjon vi bør videreføre.   Tid til 
hverandre og oppmerksomhet kan ofte være mer verd enn en innpakket konfekt. 
Tilslutt vil jeg ønske mine brødre en fin adventstund og en strålende høytid. 
 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Trond Egil Nilsen / OM 

 

INNVIELSE AV NY BROR 
 
Onsdag 5. oktober ble Bjørn Tore 
Svendsen innviet som medlem i loge 
nr 70 Kvitbjørn. 
Seremonien ble ledet av  nyvalgt OM 
Trond Egil Nilsen.   
Fadder for Bjørn Tore var EksOM Nils 
Johan Lund.    
Seremonien bl e flott gjennomført, og 
gav forhåpentligvis vår nye bror et flott 
minne å ta med seg videre. 
 
. 
Br. Bjørn Tore er pr i dag vår loges 74. medlem. Det betyr at vi pr i dag er en  av de to størs-
te logene i Distrikt 12 Finnmark. (Varanger og Kvitbjørn) 
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KURSHELG FOR DE NYE EMBEDSMENN 
 
I løpet av helgen 15. og 16. oktober hadde de nye kol-
legiene i logene i Vestfinnmark, Alta, Hammerfest og 
Honningsvåg, satt hverandre  stevne i Honningsvåg. 
Kurset ble avviklet på Honningsvåg Brygge og  i Or-
denshuset. 
 
Kurset som omfattet alle de valgte embedsmenn, samt 
CM og Inspektør, var iverksatt av DSS’ene i Distrikt 12 Finnmark. Modellen, opplegget  
og materiellet for kurset var laget av Storlogen. Storrepresentantene i distriktet var 
instruktør i hver enkelt gruppe.   
 

 

Gruppene var inndelt som følger:  OM/EksOM, instr. 
Fred Davidsen—UM, instr. Edvin Vevik—Sekr., instr. Odd 

H Mathisen—Skm./Kass., instr. Bjørn E Hansen og CM/Insp., instr. Reidar N Olsen. I lø-
pet av de to dagene kurset varte, viste brr. stort engasjement og iver.  Lørdag kveld fikk 
Undermestrene ”brynet” seg på opplegget for søster/brodermåltidet. 
Det gikk bra; vi regner med at alle lærte noe. 

Br. Edvin i god, gammel kjent stil—
han er alltid med på å skape stem-
ning. 

Brr. Bjørn Erik, Rune og Kjetil  i munter passiar. 

Som dere ser var Rebekkasøstrene også med 
på kurset, Eks DSS Svanhild i samtale med en 
ivrig br. Edvin. 

En betenkt EksOM Bjørnar, mens  
Skattm. Rune ser mer fornøyd ut. 
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av Edvard Rognlid 

I budordene lærer vi at ord ikke er nok. Vi skal gjøre vår lære 
om til praktiske handlinger. Helt fra Ordenens etablering har 

budordene vært sentrale for vår virksomhet. Landssaken er en utmerket måte for oss å 
kunne leve opp til disse. Med slagordet "Sammen for barn i Malawi" er det enkelt å se 
knytningen til budordet om å "Oppdra de forelderløse". Nettopp dette er sentralt i SOS 
Barnebyers virksomhet, som jo er organisasjonen vi samarbeider med. 

Storlogen har satt ett øko-
nomisk mål for Logenes 
innsats.  Uten disse midle-
ne vil det være umulig å 
realisere barnebyen, så 
den er helt essensiell. Om 
vi igjen tar en titt på slag-
ordet og dveler litt med 

"Sammen", ligger det ikke her ett ønske om at vi i fellesskap skal bidra? - vi skal gjøre 
noe sammen? Jeg tror bevisstgjøring av landssakens formål, barna i Malawi sin situa-
sjon, SOS  Barnebyer som organisasjon og verdiene i budordene er like viktig. Dette kan 
kanskje gjøres gjennom etisk post, foredrag og diskusjoner både i og utenfor logesalen. 
Det vil forhåpentligvis føre til at vi er ennå mer engasjert når de neste trinnene i lands-
saken skal gjennomføres. Gjennom fadderverving og innsats i en kommende innsam-
lingsaksjon kan vi virkelig jobbe sammen mot ett felles mål - en bedre situasjon for barn 
i Malawi. 


