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 OVERMESTERENS HJØRNE 
 

Kjære brødre. 
 
Da nærmer påsken seg, og det skal bli godt å slappe litt av etter 
en hektisk logevinter. Vi har gjennomført Nyttårsloge, Møljefest 
og 2 veteranjubileer. Men før vi kan ta påskeferie står kanskje 
det viktigste møtet igjen, nemmelig opptak av nye medlemmer 
den 02.04.14.  
Selv om det er hyggelig med fester og veteranjubileer kan ikke 
vår loge på sikt overleve uten at vi får inn nye brødre. Det er 
bare å se på gjennomsnittalderen som stiger, sakte men sikkert. 
Det er denne trenden vi må forsøke å snu. 

Fremmøtet har økt i løpet av vinteren, men fortsatt er det brødre vi ser sjeldent i logen. 
Derfor må vi alle sammen se om det er venner, naboer eller brødre vi er fadder til som 
ikke har vært i logen på en stund. Dersom der er det må vi ta kontakt, for å prøve å få 
dem til å komme på et logemøte.   
 
Så kjære brødre, jeg ønsker dere alle en god påskefeiring. Og med den høye snittalde-
ren vi begynner å få, er mosjon viktig. Derfor håper jeg at alle kommer seg ut på tur i 
påsken, med eller uten ski på bena. 
 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Ketil Johnsen 
Overmester 

 

 

  

Bror Johan Adolf Mathisen 
 

døde brått og uventet på Kanariøyene 12.februar 2014, 69 år 
gammel. De siste årene har han og hans kjære Marianne til-
bragt det meste av året i Syden. Når han var hjemme var br. 
Johan fast deltaker på våre møter. Vi vil savne hans lune og 
rolige vesen. Vi føler med Marianne og barna i sorgen. 
 

Vi lyser fred over bror Johans minne. 
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JULETREFEST v/Edvin Vevik 
Juletrefesten 2013 ble avviklet 4. juledag (28.12) som alltid.  
Det ble en særdeles hyggelig tilstelning, hvor både barna og foreldre/ besteforeldre 
koste seg med julebakst, godterier og god drikke til.  
Det var en fin økning i deltakerantallet, som var opp mot 60 med stort og smått.  
Marit Bornø spilte piano og sang, med bistand av Edvin Vevik. Fred Davidsen hadde 
dessverre forfall i år.  
Det var gange rundt juletreet, og alle så ut til å storkose seg. Jørgen gjorde en flott jobb 
med å få avviklet stol - leken , takk til han. Så plutselig fikk vi melding om at julenissen    
var landet, og var på vei ned pipa. Barna  sang nissen ned og fram til juletrefesten.      

"På låven sitter nissen..." kunne sikkert      
høres ut i byen. Alle fikk gaver og  
tilstelningen ble avsluttet i kjent stil. Bal-
longene under taket (minst 100 stk. ) ble 
sluppet ned på gulvet, - og da startet krigen 
med å  sprenge disse. Så var det selvfølgelig 
noen som glemte å sikre seg ballonger med 
til hjemturen.   
Rolf Bjørnar Nilsen/ Bjørnar Hansen kunne 
da dra fram en "reservepose" med ballong-

er som  gikk som varmt hvetebrød,- og alle kunne gå hjem lykkelig og fornøyde. 
 Vi takker vår kjære Marit som alltid stiller opp, - og inngikk for sikkerhets skyld avtale 
med julenissen om å komme til oss neste år, etter at han er ferdig på Kistrand. Han har 
svart positivt. Gled dere! Han er nu snill den julenissen. Hurra, hurra ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Forts.            
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Juletrefest forts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”RUSSISK AFTEN” 
27 brødre møtte opp til et hyggelig møte i logesalen 
onsdag 8. januar. 
Ettermøtet ble nærmest en helaften med russisk tilsnitt. 
 
Br. Ole Bornø var leder av kjøkkenkomiteen denne kvel-
den.  Han hadde alliert seg med en russisk venn av fami-
lien.  Disse to lagde en russisk rett som kalles for borsj, - 
en annerledes kjøttsuppe sett med norske øyne. 
Retten består av nakkekoteletter, poteter, diverse 
grønnsaker, rødbeter, surkål, tomatpure m.m. 
Den serveres med rømme, en krydderblanding som 
strøs over, og brød. 
Uvant kost for oss 
nordmenn, men det 

så ikke ut til å plage 
noen.  Det smakte godt og 
de aller fleste forsynte seg 
i alle fall to ganger. 
Vel blåst, bror Ole.  Det er 
artig og spennende med 
endringer i kosten! 
 

Br. Ole A. Bornø 
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Chef Rudi Pedersen t.v., hovmester 
Edvard Rognlid, servitør Leif  
Småbach og  kjøkkenassistent Odd 
Johannessen–flott arbeid kjære brød-
re!! 

 

FESTLOGE 
Lørdag 11. januar ble det avviklet nyttårsloge med bortimot 40 søstre og brødre tilste-
de.   Logemøtet ble flott og oppskriftsmessig gjennomført under ledelse av OM                 
Ketil Johnsen. Etter at møtet var avsluttet, ble det servert en aperitif i salongen før alle 
ble bedt til bords av UM Odd Sigurd Løkke, til et flott  
festdekket bord.  Æren for dette må seniorene ta.   
Undermester kunne fortelle  at vi  
ville få servert blomkålsuppe til    forrett, røkt svine 
kam med tilbehør til hovedrett og sjokoladepudding  
til dessert, samt rødvin, øl eller mineralvann til  
drikke.  Maten smakte fortreffelig; Bror Rudi hadde  
gjort en glimrende jobb med den. 
Tafellet ble gjennomført i en fantastisk fin atmos 
fære, med hyggelige gjester, søstre og brødre,  
med taler, vakker sang  og godt humør, utmerket  
ledet av kveldens visevert, UM Odd Sigurd Løkke. 
        
            
 
           Forts. 

Russisk aften forts. 
Da maten var vel fortært, viste den  
samme Ole en film som han hadde  
att opp i forbindelse med aksjonen  
”Nabohjelp til Nord-Vest Russland”,  
som ble avsluttet for noen få år si 
den.  En annen av deltakerne i  
Aksj onen, br. Jan Altmann, holdt en  
kort  innledning. Underveis i filmen falt det kommentarer fra også det tredje med-
lemmet, Arne B Moe. Veiviser i Russland var prost Hans Bock. 
Filmen viste de stedene som vår loge (og andre) gav bistand i den aksjonen,  En sko-
le i Murmansk ble utstyrt med flere komplette tannlegeenheter.  Disse ble skaffet 
tilveie fra Mandal i sør til Kirkenes i nord.  Invalideforeningen i Murmansk fikk tildelt 
matpakker, et barnehjem ble utstyrt med varmeovner, øvrig teknisk utstyr, leker, 
klær, fottøy m.v. Storlogen bidro med betydelige midler til  prosjektet. 
Det var rørende å se de små barna de våre brødre pakket ut tøfler med dyreansikter 
gitt av br. Svein Sigvartsen (som hadde tømt overskuddslageret i butikken). 
Det var nærmest julaften + + på en gang, også for våre brødre som tydelig ikke var 
helt uberørt av gleden som barna viste. Det var en aksjon som vår loge (som koordi-
nator) kan være stolt av. Det var synd at det etter hvert ble veldig dyrt å drive aksjo-
nen.  Behovet er nok fortsatt tilstede. 
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Festloge forts. 
 
Etterpå var det kaffe avec og 
en liten dans for de som 
ønsket det.. Alt i alt var det 
en særdeles vellykket kveld, 
som Loge nr 70 Kvitbjørn  
kan være fornøyd med.  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMASJONSMØTE 
Torsdag 30. januar kl 1800 ble det avviklet  Info-møte i regi av Loge nr. 70 Kvitbjørn i 
Odd Fellow Huset i Hammerfest. 
Møtet ble ledet av OM Ketil Johnsen i samarbeid med DSS Fred Davidsen. For øvrig 
medvirket UM Odd S. Løkke, EksOM Bjørnar Hansen, Kap. Per Valved, ass.mus.ansv. 
Rolf Bj. Nilsen, CM Hans Kr. Østvik ,  Insp. Svein Kivijervi og sekr. Kjetil Solvang. 
Møtet ble avviklet  i h h t malen  i  ”Veiledning for informasjonsmøter  i Odd Fellow Or-
denen”.  Det var 4 gjester og forhåpentlig vordende brødre og  16 brødre tilstede. 
Etter en meget høytidelig stund i logesalen, ble det servert et enkelt måltid i klubbloka-
let, tryllet frem av  Storrepr. Edvin Vevik og CM Hans Kr. Østvik.  De serverte karbona-
desmørbrød som tydelig falt i smak hos de tilstedeværende.  Etterpå var det spørsmål 
og svar. Det endte med at tre av gjestene fylte ut søknadsskjema umiddelbart—den 
fjerde følger nok på. 
Vi ser at møtet allerede har båret frukter— vi vil få nye brødre  i nær fremtid.  Vel blåst 
for bror OM og hans medarbeidere. 
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REKRUTTRING AV NYE MEDLEMMER OG EMBEDSMENNS 
PLIKTER 
Av Storrepr. Edvin Vevik. 
 
På møte i logen onsdag 05.02.2014 hadde Storrepr. Edvin 
Vevik et innlegg hvor han utdelte  ros og en tanke ris, - først 
rosen: 
 
”Innledningsvis så vil jeg gi stor honnør til alle deltakerne 
som bidro til et meget vellykket Informasjons-møte torsdag 
30. januar.   
Både kollegiet og brr.  gjorde en meget fin innsats for å nyre-
kruttere medlemmer til logen.  Det var hele tiden en følelse 
av "fin ånd",- med passelige deler av høytid og kos.  
Rosen går til alle.  
En påminnelse er at vi selvfølgelig framover må terminfeste informasjonsmøter,  og 
forestå innvielse i hver termin.    
På denne måten vil vi da hele tiden ha en progresjon i forfremmelsene og gjennomfø-
ringen av våre gradsspill. Det er jo alltid gradsspillmøtene som har det beste innholdet. 
Flott jobba.” Det var rosen. 
Vi har et annet område hvor vi  har et betydelig forbedrings-potensiale.  Jeg vil derfor gi 
en påminning om ansvaret  i verv og plikter.                                                 
I Lov for Loger kap. 9 §§ 9.1 - 9.4 er det beskrevet hvordan verv man har svart ja til ,-  
skal skjøttes.  Loven sier: 
 
§9-1 Installasjon  
Valg og utnevnelser av embedsmenn registreres av Sekretær i administrasjonssystemet 
Focus snarest mulig etter valget. DSS anmodes om installasjon.  
Enhver embedsmann fungerer til vedkommendes etterfølger er installert /utnevnt.  
 
§9-2 Uteblivelse  
Uteblir en embedsmann uten gyldig grunn fra møtet hvor vedkommende skal installe-
res, kan den installerende embedsmann straks erklære embedet ledig og la nominasjon 
og valg (eller utnevnelse) foretas. Det samme kan skje hvis en embedsmann fremstiller 
seg til installasjon uten å være godstående.  
Er en embedsmann uteblitt fra tre møter i rekkefølge uten at fraværet skyldes sykdom, 
reisevirksomhet eller privat velferdsanliggende, og logen på forhånd ikke er blitt under-
rettet om fraværet, kan logen med 2/3 flertall beslutte at embedet skal erklæres ledig.  
.          Forts. 
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§9-3 Vakanse valgembede  
Blir et valgembede ledig i løpet av valgperioden, foretas nominasjon i de to nærmest på-
følgende logemøter. Finnes ingen valgbare medlemmer i logen, eller oppnår ingen den 
nødvendige majoritet i stemmetall, innberettes forholdet til Stor Sire. Stor Sire kan tillate 
at godstående, men ordinært ikke valgbare medlemmer, nomineres og velges. Blir allike-
vel ingen valgt med kvalifisert flertall, utnevner Stor Sire til embedet et medlem blant 
embedsmenn eller øvrige godstående medlemmer av Den Høye Sannhets Grad.  
Valg eller utnevnelse til et embede i henhold til bestemmelsene i denne paragraf skjer for 
resten av valgperioden.  
§9-4 Vakanse utnevnt embede  
Inntreffer ledighet i et utnevnt embede i løpet av valgperioden, utnevner OM, henholds-
vis UM, et nytt medlem til embedet 
 
Moralen er derfor:                               

Må man ha slikt nødvendig fravær  som nevnt, skal man melde fra så tidlig som mulig, og 

selv forsøke å skaffe vikar. Det blir helt feil at man bare unnlater å møte ! Dette må unng-

ås, fordi de som er på møtene må da i siste liten springe rundt å skaffe folk til vervene. 

Dette ergrer også brødrene som stadig må utføre "i siste-liten"- oppdrag . Dette er svært 

frustrerende.  Dette gjelder også de som har kjøkkentjeneste, hvor man på jobblisten får 

beskjed om, - ved fravær, å skaffe stedsfortreder og bytte kjøkkentjenesten med denne.                                   

Kan vi love hverandre en stor bedring på det siste, - så får vi alle det kjempebra  på møte-

ne.                              

 
 
TORSKEAFTEN 
Lørdag 15. februar sto i torskens tegn. 
 
47 gjester, søstre og brødre hadde benket seg  rundt bordene da Loge nr. 
70 Kvitbjørn inviterte til møljekalas i Odd Fellow Huset i Hammerfest. 
Vi ble ønsket velkommen av  OM Ketil Johnsen (bildet til høyre).  Etterpå 
leste br. Nils-Johan Lund diktet ”Møljekalas” av vår  husdikter Dagfinn 
Paulsen—så var selskapet i gang. 
Br. Dagfinn Nicolaysen sto for anskaffelsen av råvarer, - torsk, lever og 
rogn.  Hvor  han hentet det er det ingen  som vet—det var vel en hemme-
lig plass i nærheten av Sørøya. 
 
       Forts. 
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Torskeaften forts. 
Ketil Johnsen, Nils-Johan Lund, Jan Altmann og Bjørnar Hansen sto for tilberedingen av ma-
ten. Som vanlig smakte maten fantastisk godt.  Det var nok mange som måtte åpne øverste 
bukseknapp!!!  Trivelig kveld!!! 

 
 
 
FORFREMMELSE TIL DGVG 

Onsdag 19. februar 
ble  Tor Johnny 
”Sivert” Sivertsen 
forfremmet til Det 
Gode Vennskaps 
Grad i en flott sere-
moni  ledet av OM 
Ketil Johnsen. På På 
ettermøtet serverte 
brødrene Johansen 
karbonader, som 
smakte fortreffelig. 
En trivelig kveld med 
en hyggelig bror. 
 

LEIRSLAGNING I VADSØ 
Fredag 21. februar satte fem brødre fra Kvitbjørn seg i bilen med kurs 
for  Vadsø for å delta på leirslagning i Leir nr. 15 Finnmark.  Disse var 
Bjørn Erik Hansen, Edvard Rognlid, Ulf Johansen, Marvin Juliussen og 
Fred Davidsen. 
Sistnevnte ledet også  et Distrikts Stor Logemøte, hvor  Storlogekjedet 
ble tildelt EksOM Frode Berg, Loge nr 55 Varanger.   
Fem brødre fra Alta deltok også på leirslagningen under ledelse av HP 

Roald Andreassen. De øvrige var Reidar N Olsen, Per Ulrik Lundin, Kjell H Farstad og Harald 
Mikkelsen. 
Alle møtene ble fint gjennomført etter planen. Etter en trivelig helg i Vadsø startet vi på 
hjemturen i tre biler og var hjemme søndag ettermiddag. 

Brødrene Ole Johan og Ulf Bj. Johansen  
hadde kjøkkentjenesten den kvelden. 

Br.Tor Johnny Sivertsen 
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BESØK I LOGE NR. 19 THULE, TROMSØ 
 
Tirsdag 25. februar satte vi oss på hurtigrute 
ms ”Kong Harald” med destinasjon Tromsø. 
Vi skulle besøke vår moderloge nr 19 Thule. 

”Vi” var Nils-Johan Lund (reiseleder), Jan 
Altmann, Arne B Moe, Dagfinn Nicolaysen, 
Edvin Vevik, Svein Sigvartsen, Bjørnar Han-
sen og Fred Davidsen. 
 
 

Etter en hyggelig hurtigrutetur i nydelig vær, tok 
vi inn på hotell ”Skansen” på Storgatbakken  i 
Tromsø, vis a vis Odd Fellow Huset.   
Onsdag formiddag ble vi invitert til logen for et 
kort formiddagstreff, hvor vi fikk omvisning i lo-
gebygget av OM Arnt Johannessen og Storrepr. 
Hermod Pettersen.  
 

Onsdag kveld deltok vi på 
logemøte med bortimot 
totalt 50 brødre var tilstede. Vi stilte opp med det galleriet av Ek-
sOM’er på forreste rekke i logesalen.  I tillegg var DSS Svein R. Si-
monsen, Distrikt 11 Troms også tilstede.  Det skal mindre til for å få 
prestasjsonsangst!!!   
Møtet gikk imidlertid fint! 
Forfremmelse til Den Høye Sannhets grad sto på timeplanen.  
Br.Rolf-Harald Haugen Pettersen (bildet til v.) ble forfremmet i en 
fin seremoni.  Det var litt morsomt under vårt besøk at loge 19 
Thule forfremmet en bror som  hadde trådt sine barnesko i Rype-
fjord.  Det var vel helt tilfeldig, men vi gjorde jo selvsagt et poeng 
av dette under brodermåltidet.  Rolf– Harald tok det som en ære at 

vi kalte han for ”Fjording”.  Han flyttet fra Rypefjord/Hammerfest da han var 12 år gam-
mel.  
Det var en kjempehyggelig og vellykket tur til Tromsø, hvor vi ble utrolig godt mottatt.  
Vi passet selvfølgelig å få sagt det til brødrene i Thule. 
 
Menyen ved brodermåltidet besto av erter, kjøtt og flesk.  Maten smakte fortreffelig.  
Fred Davidsen takket for maten. 
Etterpå var det kaffe avec i salongen og en hyggelig prat med våre brødre i Tromsø. 

OM Arnt  Johannessen og ”reiseleder” Nils-
Johan Lund 



11 

Logesalen i Tromsø gav et ærverdig inntrykk med 
gedigne møbler. Se stolene til Oms assistenter. 
Man kunne ikke unngå å se ”Stor Sire stolen” bak 
br. Jan Altmann.  På bildet under t.h.  UM stolen, 
og organist/musikkansvarliges plass i et eget rom i 
hjørnet!!  Logesalen var tilnærmet samme størrel-
se som vår egen sal; Embedsmennene  rundt OM 
stolen satt imidlertid inne i en ”nisje”. 

Gamle venner møtes—HP Ivar 
Sandnes og  br. Nils-Johan Lund. 

Nye vennskap stiftes. F.v. Hermod Pettersen, Leif Lar-
sen og br. Edvin Vevik. 

Br. Svein Sigvartsen i dyp samtale med fung. Ek-
sOM Randulf Pedersen og br. Arne B Moe snakket 
med br. Rolf Harald Haugen Pettersen. 

DSS’ene  
Svein R. Simonsen og Fred  
Davidsen var også tilstede. 
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REPETISJONSKURS HJERTESTARTER 
Det forrige kurset ble avholdt 14. og 15. 12. 2009. 

 
 
 
 
 
 

Mandag 3.3.2014 ble det avholdt repetisjonskurs i 
hjerte/lungeredning og bruk av hjertestarter.  Kur-
set ble holdt av br. Svein Erik Kristoffersen som  er 
en meget spirituell og dyktig  instruktør. 
Det var 13 brødre og 1 !? søster til stede under 
instruksjonen. 
Svein Erik ufarliggjorde førstehjelparbeidet der-
som man skulle komme ut for en slik situasjon.  
Det viktigste er at man kommer i gang med hjerte-
kompresjon  så snart som mulig, da det danner 

grunnlaget for bruk av hjertestarteren.  Man kan ikke gjøre noen feil!!! Bare sett i gang.  
Gjør du ingenting, så.. Er du alene, så starter du med hjertekompresjon. Er dere to, så 

tar en kompresjon og en tar munn til munn meto-
den.  Dersom dere er tre, så kan det være aktuelt 
å starte med hjertestarteren. 
Takk til br. Svein Erik for en nyttig time!! 
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50 ÅRS VETERANJUVEL 
 
Onsdag 5. mars 2014 vil for alltid være  en merkedag for loge nr. 70 Kvitbjørn.  Den dagen 
fikk vi vår første 50 års veteran.  Og jubilanten var i kjempeform på kvelden. 
”Det ble en spesiell og fin dag for meg—en dag jeg alltid vil huske”, sa jubilanten. 

 
Eks Storrepresentant Ivar Hermann 
Pedersen (85) ble tatt opp i logen 4. 
mars 1964, og siden har han vært  
en særdeles trofast logebror! For 
veldig mange yngre brødre har han 
vært  ”Mr. Odd Fellow”, når han 
satt, spesielt i gammellogen, ved 
rundbordet, og fortalte hvordan ting 
skulle være og hvordan de ikke skul-
le være.  

Tildeling av veteranjuvelen ble foretatt av DSS Fred Davidsen 
sammen med Eks Stor Skattmester Bjørn Erik Hansen, Storrepre-
sentant Edvin Vevik og fung. kapellan Rolf Bjørnar Nilsen. Den 
delen av møtet ble avsluttet med ”Solefallsang” av Edvin og 
Fred, stemningsfullt med tent stjernehimmel! 

38 brødre hadde tatt veien til Odd Fellow huset i 
Hammerfest for å ære jubilanten.  Av disse kom  
br. Svein Erik Kristoffersen fra Østlandet, Bjørn 
Olav Johansen kom fra Trondheim og tre brødre 
tok veien fra Alta.  Disse var OM Per Ulrik Lundin, 
Storrepr. Einar Lie og Eks DDSS Roald Andreas-
sen. Sistnevnte er en av tre brødre i Distrikt  12 
Finnmark som har fått tildelt 50 års veteranjuvel. 
Den tredje  er br. Tor Tuv fra Honningsvåg. 
 
 

Foran f.v.: OM Ketil Johnsen, og jubilan-
ten Ivar H. Pedersen. 
Bak f.v.: Eks Stor Skm.  Bjørn E Hansen, 
DSS Fred Davidsen og Storrepr.  Edvin 
Vevik. 
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 50 års veteranjuvel forts. 

 
Brodermåltidet ble en flott opplevelse med Herregårdssteik og 
fløtegratinerte poteter som hovedrett og  Boysens karamellpud-
ding til dessert. 
Kokken for kvelden var Storrepr. 
Edvard Rognlid som hadde gjort 
en utmerket jobb. Maten smakte 
helt fortreffelig!!!   Merkelig ka 
han kan den gutten!! 
Sammen med han på kjøkkenet 
var brr. Georg Liland og Ulf A. 
Mathisen . (bilde t.h.) 
 
Det var taler av  OM Ketil John-
sen, DSS Fred Davidsen, br. Svein 
E. Kristoffersen, Storrepr. Edvin 

Vevik og   Eks DDSS Roald Andreassen.  
 
Jubilanten hadde også ordet og gav uttrykk for at 
kvelden overgikk alle hans forventninger. 
Han avsluttet sin lille tale med å understreke betyd-
ningen logen hadde hatt i hans  liv. 
- Vi har en flott loge her i Hammerfest; den må vi ta 
vare på, sa han. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Storrepresentant 
Edvard Rognlid 

Jubilanten med sine to fadder-
barn, Svein E. Kristoffersen og 
Fred Davidsen. 

To 50 års veteraner og gode venner! 
Roald Andreassen og Ivar Pedersen 

OM Ketil Johnsen, Eks Stor 
Skattm. Bjørn E Hansen, og 
Storrepresentantene .Edvin 
Vevik og Einar Lie. 
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50 års veteranjuvel forts. 

 
 

25 ÅRS VETERANJUVELER 
Onsdag 19. mars 2014 fikk våre loge  2 nye 25 års veteraner.  Storrepr. Edvin 
Vevik og EksOM Dagfinn Nicolaysen ble behørig feiret. 
Tildelingen ble foretatt av DSS Fred Davidsen i samarbeid med Eks Stor Skm. 
Bjørn Erik Hansen, Storrepr. Edvard Rognlid, EksOM Bjørnar Hansen, Kapellan 
Per Valved og CM Hans Kristian Østvik. Det ble en fin høytidsstund i logesalen 

til ære for våre to veteraner. 
EksOM Bjørnar Hansen styrte på kjøkke-
net, - ikke helt uvanlig! 
Da UM annonserte hva vi skulle få å spi-
se , sa han at hovedretten var ”Kjøtt i 
saus” med kålstuing. 
 
Til dessert var det riskrem a la Lund (en 
annen EksOM som også er godt kjent på 
kjøkkenet vårt). 
Som vanlig smakte maten fortreffelig, - 
for ikke å snakke om desserten!  Etter 

hovedretten var det taler av DSS, OM og de to jubilantene.  Begge to takket for tilde-
lingen og for fine ord.  Bror Edvin tok bl.a. til orde for at vi måtte bli flinkere til å ta vare 
på hverandre.  Begge to fikk en liten blomsterhilsen fra både Logen og Storlogen.  I til-
legg fikk de hver sin ”diplom” til minne om begivenheten. 
         Forts. 
 
 
 

Edvin Vevik Dagfinn Nicolaysen 
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Red.: Fred Davidsen 

25 års veteranjuvel forts. 

Foran fv.: Storrepr. Edvin Vevik, OM Ketil Johnsen, EksOM Dagfinn Nicolalysen. 
Bak fv.: Eks Stor Skm. Bjørn E Hansen, DSS Fred Davidsen, EksOM Bjørnar Hansen,  
Storrepr. Edvard Rognlid 


