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God sommer 

Til alle brødre  og søstre med familier 

Leiren vokser! Syv nye brødre tatt 
opp som medlemmer. 

Leirslagning i Alta 20.-21.4. Besøk fra Groningen, Nederland 

Ria Hazewinkel og Lodevijk Sweers 

Br. Ben Løvlien holdt foredrag 
om 1/2 års opphold på Jan 

Mayen. 

Vulkanen Berenburg 

Bilde av Stor Sire er kommet 
på plass i Odd Fellow Huset 
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LEIRSLAGNING I ALTA 
20. og 21. april ble det gjennomført leirslag-
ning i Leir nr 15 Finnmark i Alta. 
Møtene ble ledet av HP Edvard Rognlid.  
Som sedvanlig var det opphøyelse til Den 
Kongelige Purpurgrad (DKP) på fredag kveld. 
Tre patriarker ble tildelt DKP graden, 2 fra 
Alta og vår bror Svein Kivijervi . 
 
Lørdag formiddag startet med Distrikts Stor-
logemøte, hvor 3 ek-

sOM’er fikk tildelt sin fortjente Storlogegrad av DSS. 
Etter dette møtet var det befordring til DGL-graden, hvor en  
patriark fra Honningsvåg  fikk graden. 
Lørdag kveld var det innvielse av nye patriarker, hvor brødre-
ne Trond Egil Nilsen og Rune Angel Olsen ble tatt opp i leiren 
under en flott seremoni ledet av HP Edvard Rognlid som had-
de veteranene Roald Andreassen og Reidar Olsen i sentrale 
roller. Fem brødre fra Alta ble innviet samtidig. 
Kvelden ble avsluttet med et flott taffel med nydelig dekket 
bord og god mat under stødig ledelse av  1.HM Einar Lie. 

OM’S HJØRNE 
 
Mine brødre. 
Første termin for det nye kollegiet er nå over.  Det har vært  
spennende, utfordrende og ikke minst lærerikt.  Jeg vil rette en stor  
takk til alle brødre og da spesielt til embedsmenn og alle de 
som har vært viktige bidragsytere ved gradspasseringer og andre  
begivenheter. 
Endelig kan de se ut til at det nærmer seg den varme årstiden her  
også.  Snøen smelter og det spirer og gror. La oss overføre dette til  
vårt logeliv å sørge for at det spirer og gror i loge Kvitbjørn.  Minner derfor om informa-
sjonsmøte 6. september.   Det vil være lurt å begynne rekrutteringen allerede. 
 
Til slutt vil jeg ønske alle brødre en fredfull og givende sommer.  Jeg håper vi ses igjen i be-
gynnelsen av september fulle av energi til å ta fatt på en ny termin. 
 

Med hilsen i  
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Trond Egil Nilsen / OM 

Trond Egil Nilsen og Rune Angel Olsen 

Svein  O. Kivijervi 
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MOODS 

BESØK FRA NEDERLAND 
Skjærtorsdag 5. april kl 1115 ankom et reisefølge med ca 25 Odd Fellow brødre og Re-
bekka søstre til Hammerfest med hurtigruteskipet ”Nord Norge”.  

Al-
le 

var fra Groningen, Nederland. 
Ria Hazewinkel og Lodewijk Sweers fra 
loge 69 Fraternitas, Groningen i Nederland var på besøk her i logen vår for andre gang 
som reiseledere for Ordensbrødre og -søstre, De var på hurtigruten for fjerde år på rad.  
I tillegg arrangerte de turer til andre deler av verden også. Det var helt tydelig at de 
satte pris på å få besøke vår loge; og 
at de syntes det var hyggelig å møte 
”kjentfolk ”fra i fjor. 
Hovedsaklig var reisefølget fra logene 
i Groningen, - det nordligste distriktet 
i Nederland.  DSS Fred Davidsen øns-
ket dem velkomne på utenlandsk, og 
orienterte kort om logene, både 79 
Meridian og 70 Kvitbjørn, samt kort om distriktet.  Brødrene Arne Moe, Edvin Vevik, 

Bjørnar Hansen og Rolf Bjørnar Nilsen møtte opp og 
representerte logen vår.  Det var ingen søstre fra loge 
79 Meridian til stede. Det var litt synd, for en av søstre-
ne fra Nederland holdt en tale som var spesielt rettet til 
søstrene her nord.  Vi tok i mot både tale og gaver og 
lovte å overbringe dette til våre søstre. 
Etter en liten matbit og et lite glass å drikke, inviterte vi 
våre gjester opp i logesalen hvor vi hadde en stille 
stund med sang av Edvin og Fred.  Våre gjester kvitterte 

med logesangen fra Nederland, en veldig flott og rørende opplevelse.  En av veteranene 
fra Nederland med 45 år bak seg, samt embede som Stor Vakt i Storlogen i Nederland, 
uttrykte glede over å se at uansett hvor man kom i verden i Odd Fellow sammenheng, 
så var det som ”å komme hjem” - så også her hos oss.  Hyggelig å høre! 
 

…..hvordan skulle man no si det på engelsk? 
Spente brødre i bakgrunnen 
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STOR SIRE BILDE PÅ PLASS 
Torsdag 10. mai 2012 kom bilde av Stor Sire Morten 
Buan på plass i Odd Fellow Huset. 
Det er veldig mange logehus i Norge som har bilde av 
Stor Sire fra tidligere.  Det har imidlertid vært spørsmål 
om dette, og derfor besluttet kollegiet i Storlogen at alle  
Odd Fellow Hus skulle få tildelt et foto av fungerende 
Stor Sire. 
Bildet ble overrakt på et leirmøte til bror Svein Sigvart-
sen som er  varamann for lederen Nils- Johan Lund. 
Overrekkelsen ble foretatt av DSS Fred Davidsen. 
Ved samme anledning ble bildet overrakt til lederen i OF 
huset i Alta, Per Ulrik Lundin.  Han lovet at de skulle fin-
ne en egnet plass for bildet i sitt logehus. 

 
  

 BEN LØVLIEN OM JAN MAYEN 
   Etter å ha oppholdt seg på Jan Mayen i 1/2 år, holdt  bror Ben Løvlien        
 2. mai foredrag om øya og hans opplevelser alene der ute i norskehavet. 
   Dvs. han var ikke helt alene der, men  sammen  med 18 andre personer, 
 der i  blant 5 kvinner. 
 Han nyttet tiden på Jan Mayen til å utforske øya, og å komme seg opp på 
så mange topper som mulig.  Han kom seg dessverre ikke opp på Berenburg, 
en aktiv vulkan på langt over 2000 meter.  Men for friluftsmannen Ben, for-
står vi at det var en opplevelse for livet.  

Han arbeidet som meteorologiassistent; han lærte nok en 
del nye ting. 
I et slikt lite samfunn 
utvikler det seg tradi-
sjoner.  En som vi 
spesielt la merke til 
var når det var sjefs-
skifte på øya.  Tradisjonen 
tro, ble tøflene til gam-
melsjefen skutt ut av en 

stedlig kanon.  Det markerte slutten på en periode, og star-
ten på en ny.   
Ben holdt et engasjerende foredrag som han krydret med 
flotte bilder.  Hyggelig kveld! 

 
 
Red.: Fred Davidsen 

Turkompisen ”Ingolf” var litt av 
en tøffing. Her koser han seg 

utenfor huset sitt. 

Berenburg i sollys 


