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 OVERMESTERENS HJØRNE 
  
Kjære brødre ! 
 
Vårterminen er ferdig, sommer og ferietid står for døren for 
mange av oss.  Det har vært en ganske hektisk vår i logen.  
 
For å oppsummere litt så har vi tidligere i vinter arrangert en 
vellykket festloge med stor oppslutning, vi har hatt en stor 
begivenhet med tildeling av 50 års veteran juvel til bror Odd 
Selnes.  Vi har hatt flere gradspasseringer, 5 brødre ble for-
fremmet til Den Edle Kjærlighetsgrad, og  1 bror har fått Den 
Gode Vennskapsgrad.  I tillegg har vi hatt innvielse av 3 nye 
brødre, og til slutt 17 mai arr, og avsluttende møte m/
instruksjon.  Jeg vil takke alle de brødre og spesielt Embets-
menn og alle de som har vært viktige bidragsytere ved disse 
begivenheter.   
Fremmøtet har vært bra, rundt 39% er snittet for siste periode, 
men det kan bli bedre! Så det er viktig at vi oppmuntrer og drar 

med oss en bror som vi ikke har sett på en stund. 
 
De av oss som var med til Honningsvåg 24 mai, og fellesmøte med loge 43 Nordlys og 102 Sva-
nen, fikk oppleve hvor viktig det er at vi har disse fellesmøtene med våre nabo loger. Og at vi 
stiller med flest mulig brødre, denne gangen var vi 11 stk fra Kvitbjørn.  
En fantastisk velkomst, en nydelig festloge, strålende utført av Honningsvågingene. Å ikke minst 
et meget hyggelig ettermøte, med utsøkte delikatesser fra havet. Det er viktig at vi stiller opp på 
disse fellesmøtene, for å holde kontakten med våre nabo brødre, vi har mye å lære av hverandre. 
   
Utover høsten har vi et omfattende loge program, med flere veteran juveler, gradspasseringer og 
innvielser.  Vi har venneaften 3.oktober, jeg vil oppfordre brødrene til å bruke sommeren til å 

tenke på eventuelle gode kandidater som vi kan invitere til vår venneaften.  
 
Da er det sommer og snart ferietid, bruk den til å ladde batteriene, så møtes vi i 
september full av energi til å ta fatt på en ny loge høst.   
Da gjenstår det bare å ønske alle brødre m/familier en riktig god sommer. 

 
Med hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
 

Rune Angel Olsen 
Overmester 

 
 
 
 
 

OM 
Rune Angel Olsen 
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FORFREMMELSE 
Tekst og foto:  Fred Davidsen 

Onsdag  4. april ble det avholdt møte i Loge nr. 70 Kvitbjørn med 34 brødre tilste-
de.  Møtet ble ledet av OM Rune Angel Olsen.   

Bror  Øystein Johan Krüger var hovedpersonen på mø-
tet denne kvelden.  Han ble forfremmet til Det Gode 
Vennskaps grad. 
 
Embedsmennene og de øvrige aktørene gjorde et  me-
get flott arbeide i forbindelse med forfremmelsen! 
 
Etter brodermåltidet  holdt OM en fin tale til 
bror Øystein.  Hans fadder, bror Arne Reidar 
Moe (t.h.) holdt også en personlig tale hvor 

han gratulerte sitt «fadderbarn» med forfremmelsen. 
 
Bror Øystein (t.v.) takket for forfremmelsen, og uttryk-
te takknemlighet og glede over den fine mottakelsen 
han hadde fått  av brødrene i logen. 
 

Det skjedde imidlertid også andre  ting denne kvelden. Bror Svein 
Kivijervi (t.h.) ble gratulert med 70 års dagen som ble feiret i pås-
ken i Råneå. Bror OM overrakte han et eksemplar av Ordenens 
historie. 
 
Kvitbjørnposten gratulerer! 
 
 
 

VALG AV MEDLEMMER TIL OF HUSETS STYRE 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

På møtet i  vår loge 4. april ble det valgt nye medlemmer til Styret for Odd Fellow 
huset A.S.  Begge brødrene fra vår loge, Nils-Johan 
Lund (leder ) og Svein Sigvartsen var på valg. 
 
Bror Nils-Johan Lund (t.h.) ble valgt som vårt med-
lem. Bror Rolf Bjørnar Nilsen (t.v.) ble valgt som 
hans personlig varamann. 
 
Bror Nils-Johan Lund takket for tilliten fra brødrene. 

 
 

Øystein Johan Krüger og Over-
mester Rune Angel Olsen. 
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INNVIELSE AV 3 NYE BRØDRE 
Tekst og foto. Fred Davidsen 

Onsdag  2. mai ble nok en minnerik dag i loge 70 Kvitbjørns historie.  Vårt kollegium  
arbeider godt, noe som  har resultert i innvielse av tre nye brødre til vår loge. 

 
Rolf Johnny Nilsen, Bjørn Andor Eliassen og 
Rista Dosic ble innviet i en fin seremoni 
ledet av Overmester Rune Angel Olsen. 
 
Etter avslutning av møtet ble vi invitert til 
brodermåltidet ledet av UM Kjetil Solvang. 
 
Det ble servert  en nydelig kyllinggryte 
med ris og salat som var tilberedt av bror 
Stig Are Brun.  Vi får stadig nye brødre som 
utmerker seg på kjøkkenet. Tusen takk Stig 
Are! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etter  hovedretten var det  tale av  Overmester 
som ønsket de nye brødrene velkommen inn i vår loge. Både han og de tre fadderne, 
poengterte viktigheten av å møte så ofte man hadde anledning.  
 
Bror Jan Arve Reite som er svigerbror til Rolf Johnny , ønsket han velkommen inn i 
logen.  Han  anbefalte sin nye bror å gå til anskaffelse av kjole og hvitt.  Basert på eg-
ne erfaringer, ønsket han sterkt å være tilstede når Rolf Johnny iførte seg antrekket 
for første gang!  - Det tar sin tid og har sine utfordringer med bl.a. knapper og sånt, 
uttalte Jan Arve muntert. 
 
Bror Jan Agil Aune holdt tale til de nye brødrene og minnet om det fantastiske nett-
verket de hadde  fått—i hele landet.  Han anbefalte dem å bruke det ved behov. 
 
                                                                                                                                     Forts. 

Bak: OM  Rune Angel Olsen 
F.v.: Rista Dosic, Rolf Johnny Nilsen og Bjørn Andor Eliassen 

Per Valved, Øyvind Naustvik Ketil Johnsen, Rolf Johnny Nilsen, Rista Dosic 
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Innvielse... forts. 
 
Som avslutning overleverte OM de nye brødrene logesanghefte hvor samtlige tilste-
deværende brødre hadde signert—en fin skikk for å minnes hvem som var tilstede 
under innvielsen. 

Brodermåltidet ble avsluttet med sjokoladepudding og vaniljesaus, før UM lukket 
taffelet. 
Det var hele 37 brødre tilstede, noe som satte en ekstra spiss på kvelden, som ble 
avviklet i fin Odd Fellow ånd. 
 
 

 
NYVALGT STYRE I ODD FELLOW HUSET 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

Tirsdag 17. april 2018 ble det avholdt generalforsamling i  Odd 
Fellow huset.  Møtet tok for seg  status for huset og den videre 
drift.  Driften er i meget godt gjenge, både med vedlikehold/drift 
og økonomisk. 
På forespørsel i møtet, sa den gamle lederen, bror Nils-Johan 
Lund, seg villig til å gå på en ny 2 års periode som leder i tiden 
2018 –2020.  Han har gjort en meget god jobb for husets ve og 
vel. 
Vi ønsker hele  det nye styret lykke til i fortsettelsen. 
Styret består av følgende søstre og brødre: 
 
Leder Nils-Johan Lund,  personlig vara Rolf Bjørnar Nilsen 
OM Rune Angel Olsen, personlig vara Odd Sigurd Løkke 
OM Gun Britt Trondsen, personlig vara Solfrid Mortensen 
Str. Hege Arvidsdatter, personlig vara Bjørg Opdahl. 

 
Regnskapsfører  er bror Marvin Juliussen. 

Sverre Gagama, Marvin Juliussen, Einar Paulsen Bjørn Erik Hansen, Rune  A Olsen,  Ketil Johnsen 

Nils-Johan Lund 
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17. MAI 2018 
Tekst og foto:  Fred Davidsen 

Under årets feiring hadde vår loge åpent hus med 
salg av pølser, snitter, kaker, kaffe og mineral-
vann. 
 
Ved denne anledning var det logen vår som sto 
for arrangementet.  
Komiteen besto av:  Kjetil Solvang, Per Valved, 
Edvard Rognlid, Einar Paulsen og Rolf Bjørnar 
Nilsen.  Fra loge 79 Meridian deltok Hege Arvidsdatter. 

Odd Fellow huset ble godt besøkt.  «Kafeen» 
hadde åpent fra kl 1100  til kl 1500+.  Som 
vanlig var det flest besøkende etter at toget 
var avsluttet.  En del brødre, søstre og venner 
valgte også å ta kaffen før toget startet. 
 
Det er vanskelig å anslå 
hvor mange som be-
søkte OF huset.  Da 
Kvitbjørnposten forlot 
lokalet ca kl 1430 var 

det imidlertid kø for å finne seg en ledig stol. 
 
Nok et vellykket arrangement dratt i havn!  Vel blåst til komi-
teen. 
 
 

GAVE -  BILDE TIL ORDENSHUSET I HAMMERFEST 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Dette bildet ble publisert i New York City i 1907-08 av en 
herre ved navn M.W. Hazel. Det er en symbolsk  over-
sikt over Odd Fellow Ordenen. Hvem som har laget det 
er  ikke kjent? 
 

Str. Hege Arvidsdatter i Rebekkaloge nr 79 Meridian, 
fant bildet i en trykksak og fant ut at hun ville sy det.  
Hun fikk laget mønster av hele bildet og gikk i gang med 
arbeidet. 
Det ferdige produktet henger nå i Odd Fellowhuset i 
Hammerfest, gitt som gave fra  henne, - et nydelig styk-
ke arbeide.     Tusen takk, Hege! 
 

F.v.: Rolf Bjørnar Nilsen, Hege Arvidsdatter, 
Einar Paulsen, Edvard Rognlid og UM Kjetil 
Solvang. Per Valved var siste komitemedlem. 

Per Valved i full konsentra-
sjon som ryddemannskap. 
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LAKSEAFTEN BLE DET IKKE.. 
Tekst: Fred Davidsen 

Det siste møtet før sommeren , denne gang 23. mai, har tradisjonelt vært lakseaften. 
På grunn av tett møteprogram i Odd Fellow huset tirsdag (22.5., 23.5. og 24.5.) var det 
ikke mulig å arrangere en slik kveld.  Det krever tross en god del forarbeid. I tillegg var 
det mange vakanser pga  reisefravær. 
Møtet med ca 25 brødre  tilstede ble imidlertid en hyggelig avslutning på møtevirk-
somheten før vi tok sommerferie. 
 
I tillegg til de vanlige møtesakene holdt Storrepresentant Ketil Johnsen  en fin instruk-
sjon, - et kjærkomment tema som alltid er nyttig. 
 
Etter at sistnevnte hadde ønsket Overmester med familie en god sommer, ble vi invi-
tert til et brodermåltid med Meksikansk tomatsuppe som ble laget av  bror Tor Arne 
Ellingsen. Nydelig suppe og en fin avslutning før sommeren. 
 
 

FELLESMØTE I HONNINGSVÅG 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Torsdag  24. mai satte vi oss i bilene og startet på 18 mil til Honningsvåg, hvor loge nr. 43 Nord-
lys arrangerte fellesmøte  for logene  102 Svanen, loge nr. 70 Kvitbjørn og Loge nr. 43 Nordlys. 
Ved ankomst ble vi ønsket velkommen av Overmester Harald Frantzen og EksOM Odd Harald 
Mathisen. 
 
De som dro til Honningsvåg var: OM Rune Angel Olsen, Eks Stor Skm. 
Bjørn Erik Hansen, EksOM Odd Sigurd Løkke, EksOM Dagfinn Nicolaysen,  
Sekretær Per Valved, Øystein Perry Storelv, Leif Småbach, Hans M. Elling-
sen , Tor Arne Ellingsen og Eks DSS Fred Davidsen. Det vardessverre ing-
en tilstede fra Loge 102 Svanen. 

 
Møtet, Festloge 1, ble flott fremført av loge Nordlys 
sine embedsmenn under ledelse av OM Harald Frant-
zen.  Det ble en virkelig høytidsstund med flinke aktø-
rer. Som en ekstra spiss på det hele, fremførte EksOM 
Odd Harald Mathisen «Den fyrste song» på sin tenor-
saksofon.  Det fikk hårene til å reise seg på armene, 
nydelig fremført! 
 
Etter at festlogen var avsluttet, ble brødrene invitert til 
et festdekket bord, hvor logen  serverte «Havets Delikatesser» slik som bare 

honningsvågingan kan. Der var det noe for en hver smak; flott. 
Bordet besto av kongekrabbe, måsegg, røkt ørret, røkt laks, speket laks, reker, egg, 

fiskebrød og fiskegryte. I tillegg var der forskjellige salater.   Det var i det hele et fantas-

tisk bord.  
           Forts. 

EksOM  
Odd Harald Mathisen 

OM 
Harald Frantzen 
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Festloge forts. 
 
Forskjellig  
brød og god  
drikke hørte  
selvfølgelig til.   
Brødrene tok  
godt for seg  
av havets delika 
tesser.  Stem 
ningen steg  
utover kvelden  
og toppet seg med et lotteri som  innbragte mer enn kr. 6000,- til landssaken; et fantastisk resul-
tat med ca 35 brødre tilstede.  

Etter at maten var for-
tært var det tale av OM 
Harald Frantzen som 
ønsket alle brødre en 
god sommer, I tillegg 
tok han opp tradisjo-
nen med fellesmøter. 
Disse må som før gå på 
rundgang. 
 

EksOM Dagfinn 
Nicolaysen over-
brakte hilsen fra 
bror Arne Løkke. 
 
EksOM Thorgeir 
Walsøe ønsket å få 
til et besøk hos vår  
felles vennskapslo-
ge i Kalix.  
 

EksDSS Fred Davidsen takket for maten, for invitasjonen til 
møtet og for flott mottagelse. Orienterte om at  EksOM Nils-
Johan Lund, på eget initiativ  vil undersøke hvordan  
terminlisten for logen i Kalix ser ut.  Vi tar kontakt med Hon-
ningsvåg. 
 
         Det ble en fin  kveld i god Odd Fellow  
 ånd og flott brorskap, som vi kommer til å huske. 
                   Takk til loge nr. 43 Nordlys og Overmester. 

Syvertsen og Tuv 

Tor Arne og Hans Mathias Ellingsen Odd Harald Matisen, Thorgeir Walsøe og Kåre Løkke 

Leif Småbach, Jarl Tuv, Rune Angel Olsen 

Kåre og Odd  Sigurd Løkke 


