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Du kan også lese Kvitbjørnposten på Internett under oddfellow.no-Loger/leire- Loge nr 70 Kvitbjørn-
Kvitbjørnposten. 

Trygve Røtvold 

Jarle Marthinsen 

F.v.: Stig Are Brun, Leif  A. Eide, Øystein J. Krüger 

God sommer! 
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 OVERMESTERENS HJØRNE 
  
Kjære brødre ! 
 

Da er siste ordinære møte for det sittende kollegiet avholdt, og det 
er med litt vemod at jeg takker av som Overmester. 
 
I vårterminen har vi hatt innvielse av 3 nye brødre; vi har hatt 
gradspassering i alle grader, nominasjon og valg. Det siste møte 
avsluttet vi med markering av 25 års veteranjuvel for bror Geir 
Johansen. 
 
Det har vært 2 spennende og utfordrende, men lærerike år som 
Overmester.   Til tider har det vært hektisk og arbeidskrevende, 
men en tid jeg ikke ville vært foruten. 
 
I perioden har vi hatt  brødre som er gått bort. De etterlater seg et 

savn, men de lever videre i våre minner. 
Gledelig er det at vi også har hatt gjenopptakelse av brødre, innvielse av mange nye 
unge brødre, gradspasseringer og tildeling av både 25 og 40 års veteranjuveler. 
 
Jeg vil gratulere, og ønske de nye valgembedsmennene lykke til. 
 
Jeg vil rette en stor takk til de som har vært til hjelp og støtte  i perioden som har gått, 
herunder  kollegiet , embedsmenn og brødre som har stilt opp når vi har hatt behov for 
hjelp. 
 

Vi starter høsten med installasjon av ny Storrepresentant, det nyvalgte kollegiet og de 
utnevnte embedsmenn. Dette skjer 6. september, så velkommen tilbake til logen til 
høsten.  
Jeg vil avslutte med å ønske brødre og søstre med familie en riktig god sommer! 
 

Med hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 
Odd Sigurd Løkke 

Overmester 
 

 
 

OM 
Odd Sigurd Løkke 
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TIDLIGERE MEDLEM 

ble gjeninnsatt som medlem av vår loge. 
 
Onsdag 5. april  2017 ble bror Jarle Magnus Marthinsen ønsket  
velkommen tilbake  som medlem av Loge nr 70 Kvitbjørn. 
 
Bror Jarle ble tatt opp som medlem allerede i 1994.  Han hadde 
flere embeder før han meldte seg ut av logen i desember 2008. 
Han har også alle leirgradene. 
Oppfølgning av bl.a. egne barn gjorde at tidsklemma ble for stram. 
Nå var imidlertid tiden moden for å oppta medlemsskapet igjen. 
Bror Jarle  ble innsatt på nytt av OM Odd Sigurd Løkke og ønsket 
behørig velkommen. 
Han er 62 år gammel og pensjonist fra politiet. Jarle er også utdannet som sjåførskole-
lærer og arbeider ft. som lærer på Elis Trafikkskole  i Hammerfest. 
 
Vi ønsker han hjertelig velkommen tilbake i logen og Ordenen! 
 
 

FORFREMMELSE TIL 1. GRAD 

Tekst og foto: Fred Davidsen 
 

Onsdag 5. april ble en minnerik dag for brødrene Bengt Solstad Hansen og Raymon 
Sletten. 
Overmester Odd Sigurd Løkke og hans medhjelpere forfremmet de to til  Det Gode 
Vennskaps grad i en flott seremoni som 
de nok vil huske.  De som deltok i sere-
monien gjorde en flott jobb til tross for 
at noen sentrale aktører hadde syk-
doms– og skadeforfall. 
 
Det var 34 brødre tilstede, noe som 
satte en ekstra spiss på møtet.  
Bror Øyvind Naustvik som er flyttet til 
Stavanger hadde også funnet veien til 
logen i kveld. Hyggelig! 
 
På ettermøtet serverte brødrene Odd 
Enevold og Georg Liland karbonader med tilbehør.  Det ble en fin kveld i god Odd Fel-
low ånd. 
OM Odd Sigurd Løkke holdt en fin tale hvor han poengterte kveldens møte i vennska-
pets tegn, både for tidligere medlem bror Jarle  og  våre to nye brødre av Det Gode 
Vennskaps grad. 
          Forts. 

Jarle Magnus Marthinsen 

Raymond Sletten Bengt  Solstad Hansen 



4 

Forfremmelse forts. 

Det var mange brødre som hadde funnet veien til til logen for å delta i forfremmelsen 

 
INNVIELSE AV TRE NYE BRØDRE 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 19. april 
2017 økte med-
lemstallet i vår 
loge ytterligere.  I 
et flott møte ble 
tre nye brødre 
opptatt som med-
lemmer av loge nr. 
70 Kvitbjørn.  
 
Leif A. Eide, Stig A. 
Brun og Øystein J. 
Krüger ble ønsket 
velkommen som 
medlemmer av  
Ordenen. 
 
Som vanlig ble 
seremonien en 
vakker opplevelse 

utført av OM Odd Sigurd Løkke og hans embedsmenn.  Jeg tror nok at våre nye brødre 
også sitter igjen med en god følelse. Det ble forresten nevnt etter møtet: ”Det var en fin 
opplevelse” 
Det var totalt 38 brødre tilstede under innvielsen. 

F.v.: Øystein Johan Krüger, Leif A. Eide og  Stig Are Brun  
Bak: OM Odd Sigurd Løkke 
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Innvielse forts. 
Eks OM Ketil Johnsen sto for kokkeleringen 
denne gang.  Han serverte deilig  
fårefrikasse som ble godt mottatt av brød-
rene. 
Han hadde med seg Egil Jeremiassen og 
Roy Gøran Olsen i komiteen 
Vi er heldlige i vår loge.  Vi har mange som  
kan lage mat og som gjør en virkelig god 
jobb, ikke minst for logens økonomi. 
 
Under brodermåltidet var det flere taler. 
OM Odd Sigurd Løkke holdt en fin tale hvor 

han ønsket  de nye brødrene hjertelig vel-
komne inn i vår loge.  Han avsluttet med 

ønsket om at vi måtte se dem ofte på møtene. Alle fadderne holdt taler og ga den tradi-
sjonelle gaven—et logeslips—til de nye brødrene. Bror Leif A. Eide takket for innvielsen 
og hilste fra alle de nye brødrene. 
Vår gjest, bror Bjørn-A. Winther Qvale takket for hyggelig mottakelse og hilste fra sin 
loge nr 81 Morild, Bodø. 

EksOM Ketil Johnsen 
Ben Løvlien var fad-
der til bror Leif Arne  

Det var god stemning ved bordet! Bjørn-A. Winther Qvale 
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LEIRFORENINGSMØTE I HAMMERFEST 

Tekst og foto:  Fred Davidsen 

 
Torsdag 20. april ble det avholdt møte i Ham-
merfest og Alta leirforening i Ordenshuset i 
Hammerfest.  Som vanlig ved disse møtene ( i 
alle fall i vinter) så var det ruskevær som gjor-
de at veien over Sennalandet var stengt.  Det 
betydde ingen patriarker fra Alta, dessverre.  
Det er lite å gjøre med været!!! 
 
Vi fikk imidlertid besøk av Hovedpatriarken 
(HP) i Leir nr 15 Finnmark, Trygve Røtvold, 
som hadde tatt turen fra Kirkenes.  I tillegg 
fikk vi besøk av Overmester i loge nr 43 Nord-

lys, Honningsvåg, Svein Harald Pettersen. De ble ønsket hjertelig 
velkommen av HM Bjørn Erik Hansen. 
Patriark Jarle Marthinsen, som nettopp var gjeninnsatt i logen, 
ble også ønsket behørig velkommen inn i leirforeningen. 
Pga mannefallet fra Alta, var vi bare 14 patriarker tilstede.   
Møtet ble avviklet etter ritualet.   
Det er utrolig hvor stemningsfullt det er! 
 
HP Trygve Røtvold orienterte om ståa i Leir nr 15 Finnmark. De 
sliter pga få patriarker bl.a. med å besette alle embedsstolene.  
Han så fram til hva / hvilke løsningsforslag  prosjektgruppen som 
skal se på Leirsituasjonen i Finnmark kommer fram til. 
For øvrig var de ved godt mot og var klar til å starte opp med sin 
siste periode som leirsete for denne gang. 
 
Det ble foretatt valg av nytt kollegium til Hammerfest og Alta leirforening for tiden 
2017—2019.  Følgende ble valgt: 

• Høvedsmann Bjørn Erik Hansen,  

• Nest Høvedsmann Einar Lie,  

• Kapellan Odd Herulf Olsen,  

• Sekretær Fred Davidsen  

• Kasserer Marvin Juliussen. 
 
Etter møtet inviterte patriark Hans Kr. Østvik på suppe.  Hva han kalte den for vet ikke 
jeg, men suppen var nydelig; rundstykker som tilbehør.  Tusen takk Bøysen!! 

HP Trygve Røtvold 

Hans Kr. Østvik 
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FORFREMMELSE TIL 3. GRAD 
Tekst og foto:  Fred  Davidsen 
 

 
Onsdag 2. mai ble det foretatt 
forfremmelse til Den Høye Sann-
hets grad i Loge nr. 70 Kvitbjørn. 
Bror Sverre Gagama ble forfrem-
mete i en flott seremoni under 
ledelse av OM Odd Sigurd Løkke. 
 
Han og hans embedsmenn gjør 
en fremragende jobb i de forskjel-
lige gradgivningsmøtene. 
All mulig ros til aktørene! 
 
Brodermåltidet denne gang var  
kjøttkaker med nødvendig tilbe-

hør.  Maten smakte fortreffelig  
og var tilvirket av Eks OM  Bjør-
nar Hansen sammen med Thor 
Gebhardt, Storm Kurthi og Hans 
Mathias Ellingsen. 
Det var flere brødre som ønsket 
ordet.  OM Odd Sigurd Løkke 
startet talerekken  med å gjen-
nomgå den reisen bror Sverre 
hadde gått igjennom før han 
kom så langt som i dag. Han ble 
minnet om at han nå var begynt 
å bli voksen i logesammenheng.   
Det betydde at han kunne bli 

valgt inn i 
forskjellige 
embeder.  
Fadderen Kjetil Solvang minnet bror Sverre på  at det kommer 
mer (Leiren), så han måtte barre gjøre seg klar. ”Assistent-
fadderen” Einar Paulsen, (t.v.) som egentlig hadde skylden for at  
bror Sverre var kommet inn i logen, gratulerte også med forfrem-
melsen. Storrepresentant Edvin Vevik orienterte bror Sverre om 
det neste steget innenfor Ordenen, Leiren, og overrakte en bro-
sjyre som han ba Sverre om å lese.  

T.v.: Sverre Gagama sammen med sin fadder  
Kjetil Solvang. 

F.v.: Svein Sigvartsen, Rolf Bjørnar Nilsen, Lars Gunnar 
Løkke, Jarle Marthinsen og Svein Kivijervi. Nils luf Løvlimo 

med ryggen til. 
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Forfremmelse forts. 
 

OM Svein Harald Pettersen, loge nr.43 Nordlys, som var tilstede som gjest, hadde også 
noen velvalgte ord til vår nye tredjegrads bror. 
Han anbefalte bror Sverre om å være positiv  i sin fremferd innenfor Ordenen og si ja 
dersom han ble bedt om å ta et embede. 
Det var en hyggelig kveld i god Odd Fellow ånd.  Kvitbjørnposten gratulerer!! 

PROSJEKT - LEIR NR 15 FINNMARK 

Tekst og foto:  Fred  Davidsen 

Stor Sire Morten Buan og Stor Marsjall Thore Fr. Grüner var på besøk  i Leir nr. 
15 Finnmark under Leirslagning i Kirkenes i midten av mars. Ved den anledning 
igangsatte Stor Sire et nytt prosjekt. 
Av forskjellige årsaker ønsket han å få utredet strukturen for driften av Leir 
nr.15 Finnmark i dag og i  fremtiden.   Leirforeningene er også en del av dette. 
Distrikt nr. 12 Finnmark er veldig spesiell i denne sammenhengen, med enormt 
store avstander mellom logene , Leir nr. 15 Finnmark og  3 leirforeninger. Dette 
er i dag enestående i  forhold til resten av landet. 
 
Stor Sire ”utpekte” Eks DSS Fred Davidsen til leder av arbeidsgruppen er . De 
øvrige medlemmene er: 
Storrepr. Odd Harald Mathisen, loge 43 Nordlys, H.våg - OM Ketil Jørgensen, 
loge 55 Varanger, K.nes - Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen, loge 70 Kvitbjørn, 
H.fest  - EksOM Einar Lie, loge 102 Svanen, Alta  - EksOM/EksHP Knut Enochsen, 
loge 105 Østhav, Vadsø. 

F.v.: Ketil Johnsen, Bjørn Erik Hansen , OM Odd Sigurd Løkke, Edvin Vevik, Svein Harald Pettersen 
og Sverre Gagama. 
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Det første møtet ble avholdt i Karasjok 5. og 6. mai med avbildede brødre til-
sted.  Odd Harald Mathisen og Knut Enochsen var forhindret fra å møte. 
 
Utredningen skal fremlegges for Stor Sire i februar 2018. 

 
GAVE TIL RØDE KORS HJELPEKORPS 
Tekst/foto:  Fred Davidsen 

Hammerfest Røde Kors Hjelpekorps er i ferd med å anskaffe seg to ATW’er 
(firehjulinger) til bruk i redningsberedskapen i vår region.  De mangler ennå noen mid-
ler før de kunne gå til innkjøp; det kom frem i en herværende avis for en tid tilbake. 

 
Leder i Nemnd for utadrettet 
arbeide i Loge nr 70 Kvit-
bjørn, EksOM Nils-Johan 
Lund tok tak i saken og fore-
slo for logene å bidra med 
kr. 20.000 til formålet.  Loge-
ne besluttet å bidra, og i en 
tilstelning på Odd Fellow 
Huset i Hammerfest mandag 
15. mai, ble pengegaven 
overrakt Hjelpekorpset fra 
Odd Fellow Ordenen i Ham-

merfest. De som tok imot 
gaven på vegne av Hjelpe-

korpset var Adm.leder Mikael Iversen og kjøretøyansvarlig, Leif Arne Eide. 

F.v.: Ketil Jørgensen, Bjørn Erik Hansen, Einar Lie og Fred Davidsen 

F.v.: OM Odd Sigurd Løkke, Leif Arne Eide, Mikael Iver-
sen, EksOM Nils-Johan Lund og OM Solfrid Mortensen. 



10 

17. mai 2017—ODD FELLOW HUSET 
Tekst :  Fred Davidsen 

Tradisjonen tro ble det også i år kaffe, kaker, is og brus under feiringen 
av vår nasjonaldag.  Søstrene og brødrene i logene i Hammerfest hadde 
som vanlig slått seg sammen og laget et felles arrangement i Odd Fellow 
huset. Fra 79 Meridian deltok Sølvi Løkke, Solfrid Mortensen og Evelyn 
Davidsen, samt Hege Arvidsdatter som hadde stålkontroll som 
”hovedkasserer”. Fra 70 Kvitbjørn deltok Edvard Rognlid, Einar Paulsen 
og Fred Davidsen. Brødre hadde på forhånd ordnet med bordoppstilling-
en. 
17. mai opprant med et nydelig vær; det var mange år siden det hadde 
vært så fullt med folk i gatene.  Dette gjorde  at også Odd Fellow huset 
ble godt besøkt. 
Til tross for meget moderate priser,  ble det en netto på ca kr. 10.000,-. 
 

Før arrangementet ble man enige om at overskuddet skulle deles likt 
mellom våre to loger. Pengene skulle øremerkes for Landssaken— finan-
siering av  ny redningsskøyte til Redningsselskapet.  Odd Fellow Ordenen 
i Norge skal i den sammenheng bidra med ca 25 millioner kroner. 
Navnet på den nye farkosten skal være ”Odd Fellow III” 
 
VALG AV NYTT KOLLEGIUM 
Tekst og foto:  Fred  Davidsen 
 

Onsdag 31. mai ble det avholdt valg av nye embedsmenn i vår loge. Følgende 
nye kollegium ble valgt for perioden 2017—2019: 
 
Storrepresentant Ketil Johnsen (2017—2021) 
Fung. EksOM er Odd Sigurd Løkke 
OM Rune Angel Olsen 
UM Kjetil Solvang 
Sekretær Per Valved 
Skattmester Einar Paulsen 
Ceremonimester Lars Gunnar Løkke 
 

Kvitbjørnposten gratulerer og ønsker lykke til! 

 Vår nye OM  
Rune Angel Olsen 
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25 ÅRS VETERANJUVEL TIL  BROR GEIR JOHANSEN 
Tekst og foto:  Fred Davidsen 
 

Onsdag 31. mai 2017 ble en minnerik dag 
for bror Geir Johansen—og for loge nr 70 
Kvitbjørn.  Bror Geir ble tildelt veteranju-
velen for 25 års medlemsskap. 
 
Seremonien for tildeling av  Veteranjuve-
len ble ledet av  Eks Stor Skattmester 
Bjørn Erik Hansen med Eks DSS Fred Da-
vidsen som Stor Marsjall. 
 
Det ble en høytidelig og flott seremoni som vår bror 
satte stor pris på. 
”Det var flott”,  sa han etter at møtet var avsluttet. 
 

Brodermåltidet ble ledet av UM Rune Angel 
Olsen—som vanlig—med stødig hånd.  Det 
ble servert kokt laks med tilbehør som var 
tilberedt av brødrene Ole Bornø, Gunnar 
Larsen og Edvard Rognlid.  Sistnevnte sto 
forresten ansvarlig for desserten—hva han 

kalte den for vites ikke (se foto). 
Både middag og dessert smakte 
fortreffelig—all honnør til kjøkkeng-
jengen!   
 
Talerekken ble  startet av Eks Stor 
Skm. Bjørn Erik Hansen, som gratu-
lerte med dagen og overrakte bror 
Geir et ”diplom ” til minne om den-
ne dagen. 
 
           
                                                    Forts. 
 

Vår nye 25 års  
Veteran Geir Johansen 

Foran f.v.: OM Odd Sigurd Løkke,  bror Geir Johansen. 
Bak f.v.: Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen. Eks DSS  Fred  
Davidsen. 
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25 års veteranjuvel forts. 
 
Bror OM Odd Sigurd Løkke holdt en fin tale til jubi-
lanten, hvoretter han  gav bror Geir en blomster-
bukett fra alle brødrene i logen. 
 
Bror Geir fikk ordet og takket OM for en flott og 
høytidelig stund i logesalen.  Han  følte seg ydmyk 
og takknemlig for disse opplevelsene som var blitt 
ham tildel.  
Geir fortsatte med å mimre tilbake i tid—til den 
gang han ble tatt opp i logen.  Han minnet om OF 
orkesteret som den gang ble ledet av trekkspilleren Ivar H Pedersen som kapellmester”   

 
Det var ei flott tid. 
For de som ikke vet det, så er Geir en kløpper på gitar, og var med  
og startet ”Unit Five”—sangstemmen er heller ikke til å kimse av.   
 
Som seg hør og bør når Geir, og også bror Ole Johan er tilstede— 
det ble sang og spill, hvor flere av logens brødre deltok aktivt!  
En fantastisk fin avslutning på en flott kveld som vil bli husket  
lenge. 
 
Kvitbjørnposten gratulerer! 
 

Det var mange brødre tilstede 


