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reisefravær 

Musikkansvarlig har fått ny arbeidsplass, hvorfra 
man også styrer  mikrofonanlegget  på de fire  
embedsstolene. 
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Oms hjørne 
 
Mine brødre 
Et nytt logeår er startet med innvielse av et nytt kollegium. Jeg regner med 
at resten av kollegiet, som meg selv, ser frem mot den nye perioden med 
spenning, forventning og stolthet. Det blir en flott opplevelse å få represente-
re vår loge de neste to år. 
Min overbevisning er at sammensetningen av kollegiet vitner om at alle har 
påtatt seg et embete de føler et stort ansvar for.  Blant annet gir det seg utslag i at alle har 
meldt seg på kollegiekurs i Honningsvåg 15-16. oktober.  Dette vil være en fin kompetanseut-
vikling for vår loge. 
Vi går inn i en aktiv høsttermin med  sosiale og rituelle handlinger som krever aktiv deltakelse 
av oss alle. Vi er en loge i ekspansjon og det er viktig å inkludere både gamle og nye med-
lemmer. Hver enkelt av oss har mye å bidra med.   Det er derfor igjen tid å minne om å møte 
så ofte som du kan. 
Tilslutt vil jeg minne om at selv om vårt indre liv er viktig, må vi samtidig løfte blikket å se hva 
vår rolle i samfunnet er for øvrig.  Både den enkelte av oss og vår organisasjon har en rolle i å 
skape og utvikle toleranse og samhold mellom grupper og mennesker.  Husk å ta det ansva-
ret. 
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Trond Egil Nilsen / OM 

 
Mine brødre, vel møtt til et nytt og godt logeår!  

 
Det har tidligere vært, og sikkert også nå, en del nyskjerrighet når et nytt em-
bedskollegium tiltrer—hvordag vil det fungere og ”hvor legges listen”. 
Hvert embedskollegium med OM i spissen vil sette sitt preg på logen innenfor 
de rammer som gjelder; og det skulle bare mangle. 
Når det gjelder dette nye embedskollegium, så er vi ved et generasjonsskifte.  
Årets kollegium består, bortsett fra kasserer, bare av brødre i ull jobb. Bare det 

i seg selv er en utfordring. 
Det er brødre som stadig er ute på reiser i embets medfør.  Da er det viktig at vi har brødre 
som kan tre inn når det behøves.  Loge Kvitbjørn består av ja-folk, det vet vi.  Så brødre, det 
er viktig at vi alle ”trør til” når det trenges og nå det spørres om å være stedfortreder. 
Embedsmennene er valgt for å ha ansvaret for logenes ve og vel med de forskjellige funksjo-
ner det innebærer, men uten brødre har vi lite å ta ansvar for. 
Derfor er det viktig at alle brødrene i fellesskap bidrar på hver sin måte, gjerne bare ved å 
delta på møtene, for at vi skal lykkes med et godt logemiljø. 
Vi har fått mange nye yngre brødre inn i loge Kvitbjørn og det er å håpe at disse vil sette sitt 
preg på logemøtene fremover.  Ta gjerne ordet om det er noe du har på hjertet, berik oss 
gjerne med et foredrag på ettermøtet om du vil, enten fra din arbeidsplass eller om emner 
som interesserer deg ekstra mye. 
Det er bare å ta kontakt med Overmester elle Undermester, jeg er rimelig sikker på at de tar i 
mot ditt bidrag med stor takk. 
Men det er ikke bare de yngre som er ” på banen”. Loge Kvitbjørn har startet en Seniorgruppe 
som skal, hovedsakelig, være ei støttegruppe for drift av logehuset. Vi har tenkt at vi møtes 
en gang i uka i klubblokalet til kaffe og noe å bite i (vafler?). Vi vil selvfølgelig også være støt-
tespillere i logens arbeid innad som utad. 
Jeg ønsker det nye kollegium lykke til i sin logegjerning i de neste to år. 
Bjørnar Hansen 
Fung. Eks OM 
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OPPUSSING AV LOGESALEN 

 
I løpet av juli og august, har no-
en brødre pusset opp logesalen. 
På et felles kollegiemøte for en 
god tid tilbake, ble det bestemt 
at man skulle sette i gang opp-
pussing av logesalen vår.  Siden 
den gang har vi planlagt og 
skrinlagt planer, planlagt og 
skrinlagt ...osv. Til slutt mente vi 
at vi hadde et prosjekt som ville 
bli bra.  Etter at våre OM’er,  
Sølvi Løkke og Bjørnar Hansen, 

ble forelagt saken,  
ble det bestemt at vi skulle sette i gang. Husstyrets 
leder Nils Johan Lund ga også grønt lys for å gå i 
gang. 
 

 
Alle ”stolene” i logen er malt hvite.  Alt av tidligere 
gullmalte detaljer er oppmalt på nytt. Alle de gull-
belagte Antipendiene er oppmalt på nytt. Alle lyse-
stakene på stolene er gulllmalt. I tillegg er baktep-
pene omkranset med  søyler. Her fra UM-stolen. 
Enda er det mer som burde vært utskiftet, bl.a. 
teppet som er på repotene i salen. Det er meget 
slitt.  I tillegg har  man i mange år snakket om en 
stjernehimmel…  Vi får se hva som skjer fremover.  
I 2013  er logen vår  50 år!!! 

 
Bror Rolf Bjørnar Nilsen  (bildet) har stått for snekkerarbeidet med utfresing av søy-
ler  m.v.-han er litt av en kunstner!!  
 Øverste halvdelen av  langveggene er plateslått.  På den måten har man laget en 
brystning. Rundt alle de fire stolene er det satt opp søyler med utfresede, gullmalte 
spor, se bildene. OM stolen er litt finere med ”et tak av søyler båret”. Det er også 
satt opp halve søyler på den plateslåtte delen av veggen. Veggene er malt i fargen 

De trehvite langveggene i logesalen er dermed historie.  Nå er det brystning og ”falske” 
søyler, og nye arbeidsplass for musikkansvarlig.  Sittestolene hos OM, UM, EksOM og 
kap. er alle brune, lakkbeiset. 
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     I løpet av høsttermin 2010 og vår termin 2011 
     har våre lokaler i Odd Fellow Huset fått en total 
     renovering. Både klubbrom og logesal er pusset 
     opp til det nærmest ugjenkjennelige. Dette var 
     faktisk tvingende nødvendig.  
     Slitasjen på klubbrommet, som følge av årelang 
     utleievirksomhet var betydelig. 
     Og Logesalen følte vel de fleste av oss ,særlig 
     etter å ha besøkt en rekke andre loger rundt om 
     i landet, etter hvert  syntes å være  
     ganske så steril og kjedelig. Det tekniske  
     utstyret i forhold til 
      musikk, mikrofonanlegg m.v..var vel også av 
     såkalt ”gammeldags ” beskaffenhet. Også disse 
     ting er nu på plass,- i moderne utgaver. 
 
Det er mange brødre som skal takkes for vel utført arbeide. Og ikke minst den 
direkte sponsing av betydelige materialkostnader som er blitt Logen  til del, og 
som har gjort det mulig å gjennomføre de oppgraderinger som er foretatt i løpet 
av terminen / sommerferien. 
Som nyvalgt styreleder av Odd Fellow Huset a/s  gir jeg uttrykk for stor takknem-
lighet for den jobb som brødrene har utført .Det er svært gledelig at dugnadsån-
den fortsatt lever blant våre brødre !! 
I forbindelse med avslutning av vår terminen ble det valgt nytt styre. I tillegg til 
undertegnede vil det nye styret består av Unni Liland og Kari Solvang i fra Loge 
Meridian samt Trond Egil Nilsen i fra Loge Kvitbjørn.  
Vara medlemmer er Ketil Johnsen og Kari Tessem. 
Det nye styret  har mange oppgaver som skal løses både på kort og på lengre 
sikt. 
Hvilke tanker har så den nyvalgte styreleder gjort seg i forhold til husets 
fremtid? 
 
Først og fremst så vil jeg understreke at Odd Fellow Huset er primært  bygget 
for at vårt ordensarbeid skal bli ivaretatt på best mulig måte . Utleie av våre loka-
ler til utenforstående bør derfor begrenses så langt det lar seg gjøre. Styret har 
derfor gjort vedtak om en betydelig innstramming i forhold til den eksterne utleie-
virksomhet. 
 
Hvilke konsekvenser får dette for søstre/brødre økonomisk ? 
La meg si det slik : Det som blir igjen av eksterne utleier vil få økede leiepri-
ser.Også interne leier til brødre og søstre vil bli justert oppover . 

                  

ODD FELLOW HUSET A/S 

Nils-Johan Lund 
 - ny styreleder - 
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Vil slutten på utstrakt allmenn utleie føre til kostnadsøkninger for Logene ? 
 
Vi har gjort en rekke kalkulasjoner i forhold til de endringer vi  nu gjør på utleiesiden. 
Vi har stor tro på at dette skal vi få til uten ekstrabelastninger for Logene. Det hand-
ler om  ”å holde tunga rett i munnen” i forhold til budsjettene. Og det handler om å 
dra lasset i fellesskap, og i samme retning. 
 
Hvilke gevinster ser du for deg? 
Gevinstene er mange. I særdeleshet gjelder jo dette med skader og slitasjer som vi i 
stor utstrekning vil bli spart for. Bare på kjøkkenutstyrssiden har vi måttet foreta 
kompletteringer for betydelige beløp i inneværende år. Vi har også mottatt klager i 
fra naboer om bråk og uroligheter i forbindelse med   utleie i helger. Men fremfor 
alt…..huset blir vårt! 
 
Avslutningsvis, utover de ansiktsløftninger som nu er utført,ser man for seg 
andre oppgaver som må løses i forhold til husets standard? 
Det gjør man   definitivt..Men da ser vi  i hovedsak litt frem i  tid. Oppgradering av 
kjøkkenet står på ønskelista. Lagerrom for oppbevaring av stoler og bord m.m. som 
ikke brukes daglig er også noe man skulle tenke seg. Ny rømningsvei i fra Logesa-
len er imidlertid noe som må løses ganske så fort. Slik det er i dag kan det rett og 
slett ikke være. Sikkerheten til brødre og søstre ved bruk av lokalene, skal alltid stå i 
fokus. 
Igjen, kjære brødre , ingen nevn  ingen glemt, hjertelig takk for fantastisk utført ar-
beid ! 
 
Nils-Johan Lund 
styreleder        
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MIKROFONANLEGG TIL LOGESALEN 
 
Ingen av oss blir yngre!  Bror Ivar H Pedersen har  tatt 
kon  sekvensen av det.  Endelig har han gått til erkjen-
nelse!!  av at hørselen ikke er helt om den tidligere har 
vært.  Han har derfor sponset mikrofonanlegg til em-
betsstolene i logen.  Forhåpentligvis vil det hjelpe ”alle” 
de som etter hvert også begynner å bli svakere i hørse-
len. 
 
Bror Ole Bornø har stått for anskaffelse og monte-
ring,sammen med bror Rolf Bjørnar Nilsen. 
Anlegget ble innviet og prøvekjørt under embetsmanns-
installasjonen på fredag 9. september. 
 
Jeg tror vi tør si at det besto prøven, og at det vil gi oss 
alle en bedre opplevelse i logemøtene.  Vi vil i alle fall høre embetsmennene fra de 
fire stolene.  
Tusen takk Ivar, Ole og Rolf Bjørnar! 
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INSTALLASJON AV NYE EMBETSMENN I LOGE 70 KVITBJØRN 
 
Fredag 9. september kl 1900 ble det installert nye valgte og 
utnevnte embedsmenn i vår loge. 
 
Den høytidelige handlingen ble ledet av DSS Fred David-
sen. Som fungerende Storembedsmenn hadde han sam-
men med seg Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen, 
Storrepresentant Reidar N Olsen, Eks OM Edvard Rognlid 
og Storrepresentant Edvin Vevik som Stor Marsjall. 
 
Det nye kollegiet består av  OM Trond Egil Nilsen (bildet), 
UM Ketil Johnsen, sekr. Georg Liland, Skattm. Rune Angel 
Olsen og kass. Rolf Bjørnar Nilsen. 
 
Kvitbjørnposten ønsker det nye kollegiet lykke til i deres embedsgjerning! 
 
 
 
INSTALLASJON AV NYTT KOLLEGIUM I LEIR NR 15 FINNMARK 
 

Fredag 9. september ble også en merkedag for  Leir nr. 15 
Finnmark. Setet for leiren ble flyttet fra Honningsvåg og til 
Hammerfest. EksHP Steinarr  M. Jensen fra Honningsvåg 
var sammen med noen av sine emb.menn i Hamamerfest 
og overleverte ”boet”. 
Installasjonen av det nye kollegiet ble foretatt av DSS Fred 
Davidsen sammen med Storrepr. Edvin Vevik, Storrepr. Rei-
dar N. Olsen, Eks OM Nils Johan Lund og Storrepr. Arild 
Løvland som Stor Marsjall. 
 
Selv om setet for leiren er flyttet til Hammerfest, betyr det 
ikke at vi er alene om driften.  Med gode erfaringer fra arbei-
det i Hammerfest og Alta leirforening, har vi videreført mo-
dellen til leiren. Vi har derfor også valgte og utnevnte em-
bedsmenn med fra Alta. 
 

Møteprogrammet er også lagt opp med møte annenhver gang i Alta og Hammer-
fest, bortsett fra leirslagningene i distriktet. 
 
Det nye kollegiet består av HP Edvard Rognlid (bildet),  YP Per Ulrik Lundin (Alta), 
1. Hm Einar Lie (Alta), sekr. Odd Herulf Olsen (Alta), skattm. Bjørn Erik Hansen, 
kass. Rolf Bjørnar Nilsen og 2. HM Bjørnar Hansen. 
 
Hovedpatriarken og kollegiet forøvrig ønskes lykke til i  sine nye embeder! 
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 Vi inviterer til 
 

Får-i-kål-aften 2011 
 

lørdag 1. oktober kl 1800 i Odd Fellow Huset 
 

Vi ser for oss en uformell og hyggelig aften/kveld, hvor vi nyter årets 
lam med nødvendig tilbehør. 
Ta gjerne med deg din ektemake, samboer, gode venn, nabo eller 
vennepar.  Kanskje nettopp det kan gi grobunn til å knytte til oss nye 
logebrødre eller søstre. 
 
Vi skal være uhøytidelige, uten verken galla eller vanlig logeantrekk, 
men ta på deg pent antrekk. 
Det viktigste er imidlertid at vi skal ha det trivelig i hverandres sel-
skap, nyte et godt måltid med god drikke og bare hygge oss! 
 

Prisen på maten blir kr. 200,- pr person; inkl. drikke til maten. 
Øvrig drikke kjøpes i baren. 
 
 

Påmelding til  
EksOM Bjørnar Hansen, tlf. 90023497 

UM Ketil Johnsen, tlf. 91740554 
 

 innen 28. september 
 
 

Med hilsen kollegiet i 
Loge nr. 70 Kvitbjørn 

 
 
 

 
 
 


