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OVERMESTERENS HJØRNE 
  
Da var vi inne i det de kaller runde nummer to. Ny beskjed i fra 
Storlogen om tvungen nedstengning av møtevirksomhet i hele 
landet.  
 
Det traff oss igjen før vi nådde å åpne opp for møter her. Men 
slik er det. Men vi kan ikke si at vurderingene som er gjort er 
feil, for vi viste ikke hvordan dette ville utvikle seg og da er det 
greit å være føre var. Ingen av oss ønsker å gamble med andre 
menneskes liv og velferd. 
  
Hvis dette er den nye «normalen» må vi nok se etter andre 
måter å ha aktivitet på. I arbeidslivet har mange av oss gått 
over på møter via nett.  
Noen loger har også prøvd det og om dette blir noe for oss i 
Loge 70 Kvitbjørn må bare tiden vise.  
 
Nå nærmer vi oss jul med stormskritt. Dette blir nok også en annerledes jul for oss alle. 
Men hvordan vet vi ikke ennå. Men det er sikkert at det vil påvirke og endre måten vi 
alle må feire julen på. Håpet er at ingen blir sittende alene for savn og isolasjon blir ikke 
lettere å håndtere i høytidene. 
Er det noe vi som brødre kan gjøre for å lette tilværelsen for våre medmennesker? 
Dette er tanker vi nå kanskje bør reflektere ekstra over. Selv om man kanskje ikke kan 
møtes så finnes det andre måter å holde kontakten på. Her kan man være kreativ.  
 
En jeg er onkel til ble for litt siden satt i karantene sammen med hele folkehøyskolen 
han går på. Da hang elevene ut av vinduene for å kunne holde en viss form for kontakt. 
Ikke nødvendigvis en kontaktform som passer oss, men vi kan vel også forsøke å være 
litt kreativ.  
 
Oppfordringen må være at vi forsøker å se våre medmennesker. Dette er en utfordren-
de tid for oss alle som vi må komme igjennom sammen, men hver for oss.  
Avslutningsvis vil jeg ønske alle brødre og søstre med familier en fin adventstid og en 
flott julefeiring—ta vare på hverandre. 
 

Med hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 
Kjetil Solvang 
Overmester 

 
 

Overmester 
Kjetil Solvang 
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HVORDAN ER DET Å HOPPE ETTER NILS-JOHAN LUND (WIRKOLA) 
 

På forsommeren i år ble undertegnede valgt som ny leder av sty-
ret til Odd Fellow Huset A/S.  
 
Jeg overtok oppgaven etter Nils-Johan Lund. Jeg har flere enn en 
gang tenkt på at det blir som å hoppe etter Wirkola. Det har så 
langt gått greit, mye takket være at vi egentlig kom til dekket 
bord. Alt på stell på alle måter, noe som Nils-Johan så absolutt har 
veldig mye av æren for. 
 

Nils-Johan har vært styreleder i Odd Fellow Huset A/S siden 2011, 
altså i 9 år. Han har ledet styret med en sterk hånd, i tillegg til at 
han har hatt delansvaret for regnskapet sammen med Marvin Juli-

ussen. I tillegg til dette har Nils-Johan hatt oppgaven som utleieansvarlig, en ikke ubety-
delig oppgave som har krevd tilgjengelighet og servicevillighet. 
 
Under Nils-Johans tid som styreleder har bygget blitt holdt i orden, og nødvendige ut-
skiftinger og utbedringer foretatt.  Bare for å nevne noe, utbedringer av kjøkken, nødut-
gang i trappegang til logerommet, utbedring av 
nødutgang fra logerommet, oppgradering av 
logesal med bl.a. stjernehimmel, samt trappe-
heisen.  
 
Økonomien til Odd Fellow Huset A/S er solid, og 
gir et godt handlingsrom for driften av selskapet 
videre.  
  
Jeg vil på vegne av det påtroppende styret i Odd 
Fellow  Huset A/S takke Nils-Johan for den fan-
tastiske jobben han har utført som styreleder, 
«regnskapsmedarbeider» og utleieansvarlig i 
selskapet. Den jobben blir ikke så fort glemt.  
 

Per Valved 
Styreleder  

Styreleder 
Per Valved 

Eks OM 
Nils-Johan Lund 
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REPARASJON AV SALONGTAKET 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Det har i flere omganger vært lekkasjer i taket i Odd Fellow husets salong. 
Like mange ganger har vi forsøkt å reparere, uten at det har lyktes å utbedre skaden. 
Taket som er nesten helt flatt er merket av tidens tann (over 30 år?).  Når det  
la seg snø på taket, ble det etter hvert til is som smeltet i mildværsperioder med påføl-
gende vannlekkasjer. 
Vi antok også at i «vinterstormer» gjorde sitt til at snø føk inn i åpninger i mellom tak 
og vegg.  Også det bidro til lekkasjer når snøen smeltet inne i veggen/taket. 
24. august 2020 startet utbedringen av taket etter at arbeidet hadde blitt forelagt to 
anbydere. Avtroppende leder i husstyret, Nils-Johan Lund, ble bedt om å ta på seg  
oppgaven med å få igangsatt arbeidet. Firmaet HANDMADE AS, ved Kristoffer,- hadde 
fått anbudet som ville komme på ca. kr. 80.000. 
  
Arbeidet kostet  til sist kr. 88.000,-. 

 



5 

 

 

 

LEIRFORENINGSMØTE 24. SEPTEMBER 2020 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

24. september 2020—midt i Koronapandemien—ble det avviklet leirforeningsmøte i 
Ordenshuset i Hammerfest.  
Etter at Den Uavhængige Norske Storloge hadde åpnet opp for aktivitet, ble det sendt 
søknad til Distrikts Stor Sire Jon Holien om tillatelse til å avvikle leirforeningsmøte. 
 
Vi sendte med et vedlegg, hvor vi i detalj orienterte om de smittevernregler vi ville bru-
ke gjennom møtet. (se neste side) 

Møtet ble gjennomført 
etter ritualet på en fin må-
te under ledelse av Hø-
vedsmann Bjørn Erik Han-
sen. Patriarkene var plas-
sert med minst en meters 
avstand mellom dem. Det 
var ingen fysisk kontakt 

mellom patriarkene gjennom hele møtet. 
Etter avslutning i logesalen inntok patriarkene et enkelt måltid bestående av karbona-
der med tilbehør. Patriarkene Nils-J. Lund og Torbjørn Nilsen sto for matstellet. 
De to la opp maten på hver enkelt tallerken som deretter ble båret ut til patriarkene. 
Bortsett fra drikke til maten, var ikke baren åpen for servering av alkohol. 
Som det fremgår av  vedlagte fotos var det god avstand mellom hver enkelt.  To av pat-
riarkene benyttet munnbind under møtet. 

 

Etter at måltidet var avsluttet ble 
det foretatt en evaluering av 
hele møtet. Resultatet av den 
ble tilfredsstillende.  Vi ble enig 
om at vi hadde «syndet» ved 
noen anledninger i forhold til 
avstanden. God håndhygiene og 
avstand var det viktigste. Det var 14 patriarker tilstede, derav to fra Alta, - Einar Lie og 
Knut Ottem. 
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SØKNAD TIL DISTRIKTS STOR SIRE OM MØTEAVVIKLING 
  
Dette er de momentene som ble forelagt Distrikts Stor Sire i søknaden om avholdelse av møtet: 
 
 
 1.ANKOMST ORDENSHUSET OG OPPHOLD I SELSKAPSLOKALET FØR MØTESTART 

-Alle smører hendene med Antibac 
-Sekretæren fører dere inn i møteprotokollen 
-Hver deltaker får tildelt leirsanger (stikk i lomma til neste møte) 
-Vi håndhilser ikke 
-Hold 1 meters avstand 

 2.INNGANG TIL MØTE 
-Hver deltaker får tildelt hvite latex hansker ved Ytre Dør. De skal beholdes på under hele møtet, bl.a. for å 
bruke regalier. 
-Gå inn på en rekke med 1 meters mellomrom 
-Ta på regaliet i Forværelset 
-Du får anvist plass i leirsalen 

 3.UNDER MØTET 
-De embedsmenn som bruker ritualbok, tar vare på denne til neste møte 
-Broderkjede uten fysisk kontakt og god avstand 
-Utmarsj  lik innmarsjen med 1 meters mellomrom 
-Regaliet legges i Forværelset 
-Hanskene tas av og legges på dertil anvist sted ved Ytre Dør 

 4.BESPISNING 
-Patriarkene setter seg og blir sittende under måltidet. 
-Maten blir servert ved bordet 

-Bruk hansker (så få som mulig borti maten) 
 5.RYDDING ETTER MØTET 

-Kjøkken rengjøres forsvarlig 
-Bord og stoler, dørhåndtak, toalett m.v. vaskes og desinfiseres   
-Logesalens bordflater og benyttede stoler og armlener, musikkanlegg 
- Antibac benyttes 

 
 

BØR JEG DELTA PÅ MØTER - ELLER IKKE? - I DENNE CORONATIDEN 
Tekst, foto og ill.. Fred Davidsen 

I forbindelse med leirforeningsmøte som ble avhold i Ham-
merfest i slutten av september, ble det gjort en del erfaringer i 
forhold til dagens smittevernregler omkring viruset Covid 19. 
 
EksOM /NHM Einar Lie, Alta, skrev omkring månedsskiftet 
september/oktober  (etter møtet) noen kommentarer i forbin-
delse med gjennomføring av møter og smittevern : 
 

«Det vil uansett hvor godt vi overholder smittevern regle-
ne være fare for å bli smittet.  De viktigste tiltakene er selvsagt 
en meter regelen og god håndhygiene.   
Likevel er det av viktighet at antall personer i forhold til størrel-

se på rom, og ikke minst varighet av samværet tillegges betyd-
ning.   

           
           FORTS. 

Nest Høvedsmann 
Einar Lie 
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Forts. fra forrige side 
 
Jo lenger opphold i samme rom, jo større er faren for spredning av smitte selv om av-
standsregelen overholdes. 
I forbindelse med møter, vil det spesielt i Alta, være en 
utfordring å overholde avstand i forbindelse med gardero-
be besøk/toalett besøk. Det lar seg løse med god organi-
sering. 
 
Transport til og fra møtene våre i biler med tre til fire 
(sågar bare to i hver bil) vil være risikofylt dersom det 
foreligger covid 19 sykdom hos en av passasjerene/
føreren.  Det er vanskelig med en meters regelen, men 
enda viktigere i forhold til smitterisiko er opphold i et lite 
rom i to timer.  Det er bortimot umulig å unngå smitte i 
den sammenhengen, ut fra hva jeg har lest meg til når det 
gjelder smittespredning.   
Med  andre ord bør man være rimelig sikker på at man ikke har vært i kontakt med 
noen smittekilde før turen. 
 
Jeg tror vi bør være klar over at uansett hvor nøye vi er i forhold til smittevern, så er 
risikoen for at en eller annen blir smittet, stor om det er en smittekilde i vår midte.  Vi 
vil imidlertid begrense spredningen i stor grad med smitteverntiltakene. 
Vi er så heldige at det ikke er noen kjent smitte i området, så det skulle være trygt å 
møtes. 
Dersom vi sier at den som har vært på reise i områder med smitte, eller har hatt kontakt 
med noen fra nevnte områder, ikke bør delta på møte de første 14 dager etter reise/
kontakt, så vil vi være rimelig trygge. 
 
Dersom det oppstår smitte i nærområdene våre som man ikke har full kontroll på, bør 
møtene avlyses.» 
 
Med patriarkalsk hilsen i 
 T. H og B   
Einar Lie 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

FRED 

Kjøring til møte!? 
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TANKER OMKRING PANDEMIEN 19.OKTOBER 2020 
 

År 2020 har til nå vært et merkelig år på alle måter, med rimelig grei kontroll på 
pandemien. 
Men plutselig, i uke 42, 12. oktober startet marerittet for Hammerfest Sykehus, med 
flere smittede leger og annet sykehuspersonell. Det medførte at Hammerfest ble 
den «rødeste» byen i Norge.  Hva det innebærer for møtevirksomheten vår, er det 
ingen som pr i dag kan svare for, - eller spå. 
 
Vi må bare ha tålmodighet—ta smittevarslene med i dagens gjøremål og forhold deg 
nøye til dem.  Vi har mange medlemmer i risikogruppen, og vi ønsker ikke at noen 
skal bli syke. 
Jo bedre vi alle forholder oss til varslene fra myndighetene, jo fortere vil man forhå-
pentligvis få kontroll over Covid-19. 
 
Pandemien har bidratt til at samtlige logemøter fram til nå (4.11.2020) er avlyst. 
 
 

EKSTRAORDINÆRT NYTT FRA STORLOGEN– november 2020 

Med bakgrunn i den foreliggende smittesituasjonen har Stor Sire i 
samråd med Storlogens valgte embedsmenn, besluttet at vi innstiller 
møtevirksomheten inntil videre. 

Storlogen følger utviklingen nøye og støtter seg på de råd og veiledninger som gis av 
myndighetene.  Det er vårt håp at det skal være mulig å komme i gang med ordens-
virksomheten, om ikke for lang tid. 
 
Mange loger har nå god erfaring med møter på Teams som er et godt alternativ for å 
holde kontakt med søstre og brødre. 
 
Det kan være en ekstra utfordrende situasjon for mange som føler seg alene og er 
bekymret. Det er derfor viktig at vi opprettholder god kontakt med våre søstre og 
brødre, med spesielt fokus på våre eldre, syke og enslige. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Morten Buan 
Stor Sire 
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REDAKTØR’N 
Tekst: Jarle Marthinsen   foto: Jarle Marthinsen og Bjørn Erik Hansen 

Eks Distrikts Stor Sire Fred Davidsen, 72 år i skrivende stund, ble mandag 26. oktober 2020 hed-
ret av Overmester Kjetil Solvang i sitt hjem i Dalvegen i Kvalsund. Det var 
en anerkjennelse for å ha utført svært stor innsats for Kvitbjørnposten 
gjennom mange år.  OM Kjetil Solvang overrakte et større pengebeløp  -
innsamlet- og gitt av brødre i Loge nr. 70 Kvitbjørn.  Pengene er ment som 
et tilskudd til dekning av noen av de utgifter han gjennom tiden har hatt  
for laging og produsering av Kvitbjørnposten.   
 
KVITBJØRNPOSTEN 
Br. Fred har vist usedvanlig stor interesse og iver for 
Kvitbjørnposten i mange år.  De siste årene, fra  starten 

av 2009 har han hatt rollen som journalist, fotograf, redaktør, teknisk sjef og 
distributør.  Br. Fred fortalte at den som var en stor pådriver for å få Kvit-
bjørnposten «opp å gå igjen», var den gang påtroppende bror Overmester 
Nils-Johan Lund.  Det ble slik at br. Fred fikk et totalansvar for Kvitbjørnos-
ten, og dette ansvaret har han fremdeles. Kvitbjørnposten kommer ut 3 – 5 
ganger pr. år. 
Det hører med til historien at Kvitbjørnpostens forgjenger var «Slagbjørn». 
Der skrev brødrene etter tur om sitt siste logemøte i en protokoll. Den proto-
kollen har br. Fred tatt vare på. Den ble startet med første utgave 5.2.1964; knapt et svangerskap 
etter at loge Kvitbjørn ble instituert 22. mai 1963.  
Br. Fred fortalte at han har tatt vare på mange eldre utgaver av Kvitbjørnposten, helt tilbake til 
mars 1972. Kvitbjørnposten har vært «oppe å gå» allerede i perioder på 70 tallet.   
Br. Fred begynte selv i Logen i 1985.  Da logen startet byggingen av nytt logebygg i 1997, ble Kvit-
bjørnposten en informasjonskanal, i forhold til å samle brødre og søstre til dugnader mv.  I denne 
tiden kom Kvitbjørnposten ut ca. en gang pr. mnd.  Br. Fred var skribent og laget artikler til Kvit-
bjørnposten da, samtidig som han var byggeleder. Trykkingen ++ ble besørget av brr. Lars Gunnar 
Løkke og Bjørnar Hansen. 
 
YRKESKARRIERE 
Bror Fred har en interessant fortid. I ungdomsårene arbeidet han på Mack som sjåfør, samt på 
Møbelsentret Hj. Henriksen.  Så ble han kjent med politibetjent Hans M. Ellingsen (Thias).  Thias 
var veldig klar på at br. Fred måtte få seg jobb i politiet, og fortalte at de hadde ledig midlertidig 
politikonstabelstilling i Hammerfest.  Etter noen tids overtalelse hjalp Thias  br. Fred med søknad 
mv., og 1. februar 1972 var han ansatt i dette vikariatet. 
Høsten 1972 kom br. Fred inn på Politiskolen, og han begynte som aspirant i Tromsø. Høsten 
1973 gikk veien videre til Oslo og Politiskolen. Etter endt Politiskole i 1974, ble han beordret til 
tjeneste ved Møllergata 19, Oslo. Der ble han 2 – 3 mnd. Han søkte seg fast stilling ved daværen-
de Vestfinnmark politikammer, med tjenestested Hammerfest, og har tjenestegjort her siden.  Br. 
Fred var de første årene i ordenstjeneste, og deretter ble det kriminalavdelingen som etterforsker 
i flere år.   
I 1983 søkte han seg til Plankontoret, og der var han frem til det begynte å nærme seg slutten av 
karrieren.  Br. Fred avsluttet sin karriere som politioverbetjent og en av lederne på Hammerfest 
politistasjon i 2005.  Nå nyter han pensjonisttilværelsen sammen med sin kone gjennom 35 år, 
Evelyn. 

         Forts. 
 

Bror Fred takker OM 
Kjetil Solvang for 

bidraget 
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LOGE- OG LEIRLIV 
Br. Fred ble innviet i Loge nr. 70 Kvitbjørn den 6. desember 1985. Han har gått 
gradene i logen, og hadde en rekke oppgaver.  De første årene som ulike assis-
tenter, inntil han ble valgt til Sekretær. Han var Sekretær i tre perioder. Han 
har videre vært Undermester, Overmester, Eks Overmester, Storrepresentant 
og Distrikts Stor Sire – nå Eks Distrikts Stor Sire.  Br. Fred har mottatt 25 års 
veteranjuvel samt  den høyeste graden i vår Orden, den Europeiske Storloge-
graden. 
Han og Eks Stor Skattmester Bjørn Erik  Hansen er de eneste i logen vår som 
har den graden. 
Br. Fred har vært medlem av Leir nr. 15 Finnmark siden 1995. Da Leiren, som 
er en vandreleir, flyttet til Hammerfest i 1997, ble han utnevnt til Fører. Det 
embedet hadde han i 3 perioder (6 år). I Hammerfest og Alta Leirforening har 
han vært Høvedsmann, og nå sitter han som Sekretær i foreningen.  Han har 
hele tiden hatt et eller annet embede i loge, leir eller leirforening i til nå 35 år. 
 
FRITID/INTERESSER 
Br. Fred  har svært gode tegne- og male ferdigheter. Han får til de mest magiske og flotte kunst-
verk med sin penn eller akvarellkost. Han har bl.a. laget illustrasjoner i «Odd Fellow Ordenens 
historie – bind III», skrevet av Kjell-Henrik Henrichs. 
I ungdommen viste br. Fred stor interesse for idrett, og håndballen lå hans hjerte nær. Han spil-
te på IL Stein A-lag fra 1965.. Han spilte som keeper. I disse årene hadde Hammerfest et av nord
-norges beste herrehåndball lag i IL Stein.  I 1968 ble han tatt ut på det nord-norske håndball 
landsdelslaget som keeper.  Etter dette ble han flyttet ut på banen som utespiller. Br. Fred fikk 
flere nord norske mesterskap i sin karriere. Det siste for IL Stein i 1972. 
I 1971  og 1972 spilte han også som keeper på IL Stein fotball, men det ble med dette. 
Br. Fred har også musikalske evner. Han er en flink sanger, og har sunget i Hammerfest Blande-
de kor i mange år, over flere perioder, 1978-1983 og 2006 og frem til i dag. Han synger der fort-
satt. 
Br. Fred har også spilt kompgitar i Hammerfest Trekkspillklubb noen år, og han har også lyst å 
nevne det flotte musikkmiljøet vi hadde i logen for noen år siden. Da ble mye musikk og sang på 
ettermøtene. I tillegg hadde logen et godt orkester, som i tillegg til å spille på logens eldretreff, 
også spilte utenfor logen på forskjellige fester og tilstelninger. 
         Jarle Marthinsen/sekr. 
 
 

KJÆRE BRØDRE—TUSEN TAKK 
Tusen takk for det innsamlede bidraget som ble overrakt meg av bror Overmester for kort tid 
tilbake.  Jeg må innrømme at jeg ble tatt «på sengen» - og ble nesten stum.   
I ettertid synes jeg det er fantastisk hyggelig at det er en gave fra logens brødre. Alle setter pris 
på å bli «sett» uansett hva man bidrar med.  Kostnadene ser man ikke på når det er noe som er 
artig å holde på med. Når det plutselig kommer  et bidrag til dekning av diverse utgifter, er det  
likevel kjempehyggelig.  KVITBJØRNPOSTEN  skal leve videre—kanskje det er noen som bærer 
på tanker som kunne ha vært delt med brødrene.  Hvorfor ikke? 
Finn frem pennen, skriv det ned og send det til «Redaktøren». 
 
Nok en gang, br. Overmester og  brødre: TUSEN TAKK! 
        Fred    
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HVOR GÅR VEIEN VIDERE? 
Tekst: Nils-Johan Lund 

«Oppsett ikke med å besøke en syk eller en ensom, ti for sådan-
ne gjerninger skal du bli elsket». 
 
Disse ord i fra vårt samfunns eldste, er en viktig del av vår belæ-
ring, som brødre av Odd Fellow ordenen. 
I disse vanskelige Coronatider, føler jeg dette er ord som enhver 
av oss brødre av Odd Fellow Ordenen, bør legge seg på sitt min-
ne. 
Hva er det egentlig som ligger i disse formaninger i fra vårt sam-
funns eldste ? 
Lever vi opp til, hver enkelt av oss, til nettopp disse visdomsord 
som den gamle mannen presiderer? 
Jeg føler ganske sterkt for at disse ord har stor betydning, i en tid 

hvor hele vårt nasjonale samfunn sliter. 
 
Det gjør også vårt lille samfunn, Loge nr. 70 Kvitbjørn. Og vi kommer ikke unna de pro-
blemer som nu råder over det ganske land. Og som vi har vært vitne til i nu snart 8 må-
neder. Det blir kanskje nye 8 måneder før vi er tilbake til det normale samfunn. 
Det er når en slik situasjon oppstår, at det er betimelig å stille spørsmål. 
Hvordan har våre brødre det om dagen? 
Hvordan står det til med våre eldre? 
Hvordan står det til med de av oss som er syke? 
Og ikke minst, hvordan er dagen for de som er ensomme? 
 
Det er for tiden ikke så mange av oss brødre som befinner seg i situasjoner som nevnt 
ovenfor. Men tro meg mine brødre,-de finnes. 
Og derfor må vi legge all godvilje til, for nettopp å være til stedet når det gjelder å bidra 
der hvor det behøves mest. 
«Glem aldri dette – aldri»! 
Jeg kommer vel ikke unna når der gjelder meninger om den nedstengingen av vår Loges 
aktivitet, som vi for tiden er vitne til. Det er ikke tvil om at det i blant våre brødre, gis 
uttrykk for en viss frustrasjon i forhold til dette.  
Brødrene savner kontakt, og det skal man ha forståelse for. Når man ser på hva som 
florerer på logenes nettsider, med møtevirksomheter av forskjellig karakter, da skjøn-
ner man nok at det oppstår frustrasjon. Frustrasjon over manglende aktivitet i vår egen 
Loge. 
Men la det være sagt, det bør ikke være tvil om riktigheten av en slik beslutning. Her 
har vårt kollegie handlet helt riktig. Det må det ikke såes tvil om. 
          Forts. 

EksOM  
Nils-Johan Lund 
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Forts. fra forrige side 
 
Men,- en slik beslutning behøver imidlertid nødvendigvis ikke å føre til at man avstår i 
fra annen kontakt oss brødre i mellom. 
Finnes det ideer «der ute» blant brødrene? 
Finnes det gode forslag på hvordan/hva vi kan foreta oss, innenfor gjeldende regel-
verk ? 
Målet må være å holde kontakten med hverandre, slik at vi ikke glemmer hvem vi er. 
Jeg er rimelig sikker på at vårt kollegie tar  imot et hvert godt forslag. 
Men enn så lenge, i vennskap, kjærlighet og sannhet ønsker jeg en flott adventstid,-når 
den kommer . 
 

Eks OM Nils-Johan Lund  

JULETREFEST 4. JULEDAG 
 

På grunn av Koronasituasjonen som plager 
landet vårt, ser vi oss nødt til å avlyse den 
tradisjonelle juletrefesten i Odd Fellow  
Huset. 
Vi ønsker alle barn, brødre og søstre en  
fin julefeiring og håper å komme sterkere 
tilbake ved neste korsvei. 
 

Kollegiet    God jul ! 


