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OVERMESTERENS HJØRNE 
  
Kjære brødre! 
 
Nå har det gått ca. ett år siden Norge ble stengt ned.  
3. mars i år ble det varslet oppstart som igjen 9. mars ble skrin-
lagt.  
Bakgrunnen for dette var regjeringens anbefalinger som kom den-
ne dagen. Nasjonen er inne idet som beskrives som den tredje 
smittebølgen og det ønskes ikke at vi snubler på oppløpssiden.  
 
Smittetallene lokalt er lave, men sett opp mot av muligheten for 
importsmitte av muterte varianter med lite symptomer, spesielt i 
den yngre befolkningen ønsker vi ikke å åpen opp igjen riktig 
ennå. Vi følger myndighetenes anbefalinger. 

 
Så hvordan blir veien videre?  
 
Ja, den som det visste. Vi vet at nominasjon og valg kommer, men hvilken form dette 
blir i vet vi ennå ikke. Er ennå muligheter for at vi skal kunne nå det på tilnærmet ordi-
nær måte, selv om ikke det heller lar seg garantere.  
 
Her kommer det nok instruksjoner i fra Storlogen, hvis det ikke kan gjøres på vanlig 
måte, for dette er en utfordring ikke bare for oss. 
 
Vi får bare se framover, mot den dagen da vi er tilbake i vanlig lage. Inntil da ønsker jeg 
alle brødre med familier en riktig god påske 
 

Med hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 
Kjetil Solvang 

                               Overmester 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Overmester 
Kjetil Solvang 

KVITBJØRN- 
posten 

 

Redaktør m.m. 
 Fred Davidsen 

950 34442 
fredd@fikas.no 
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FLYTTET TIL HALDEN 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Torsdag 3. desember på formiddagen tok vi farvel med vår go-
de bror Marvin Juliussen, idet han nå står på flyttefot til Hal-
den. 
Bror Marvin har hatt mange embeder i både loge (kass. og arki-
var), i leir (Skm) og i leirforeningen vår (Skm).  Han har også i de 
siste årene vært en av pensjonistgruppen som har »tatt vare på» 
Ordenshuset vårt.  
Vi fant derfor ut at vi måtte lage et lite avskjedsselskap for ham. 
Etter å ha hentet tillatelse fra Husstyrer, tok brr. Torbjørn Nilsen 
og Nils-Johan Lund initiativet. 
Pensjonistene ble invitert og etter noen forfall av forskjellige 
grunner møtte det 8 brødre. 

Initiativtakerne stilte opp med kaffe, snitter og nydelig kake, Verdens beste, bakt av 
str. Jane Nilsen. Vi koste oss i et par timer med småprat og forskjellige emner som 
alltid når vi treftes.   
          Forts. 

Eks Skm. 
Marvin Juliussen 

Svein Sigvartsen, Kjell Valle og Arne B. Moe 
Bjørn Erik Hansen og Marvin Juliussen 

                               † 
Odd Cronblad Enevold 

 

døde 6. desember 2020, brått og uventet etter et meget kort sykeleie, 73 år gammel.  Bror 
Odd  har vært et trofast medlem av Odd Fellow loge nr. 70 Kvitbjørn fra han ble medlem 21. 
mai 1986.  Han ble tildelt 25 års veteranjuvel i 2011. Han var også medlem i Leir nr. 15 Finn-
mark. Br. Odd var styreleder i Odd Fellow huset AS i perioden 1998—2001, og Kasserer i 
logen i perioden 2005—2011.  Disse vervene  skjøttet han meget godt. 
Han hadde en spesiell, enestående evne til å se det humoristiske i daglige gjøremål, noe som 
veldig ofte åpnet latterdøren. Br. Odd vil for alltid bli husket som en blid, hyggelig og alltid 
imøtekommende bror.  Han vil bli sterkt savnet. 

 
Vi lyser fred over hans minne 

Br. Odd ble bisatt fra Hammerfest Kirke fredag 18. desember 2020. Brr. Jarle Mart-
hinsen og Svein Erik Kristoffersen sto bårevakt.  OM Kjetil Solvang holdt tale og la 
ned krans. Begrenset deltakelse pga Korona-restriksjoner.  Disse deltok i tillegg fra 
logen: Rolf Bjørnar Nilsen og Fred Davidsen.  
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Oppstart etter nyttår 

Smittesituasjonen lokalt ser ut til å utvikle seg forskjellig fra sted til sted. 
Forutsatt at smittesituasjonen lokalt er lav, åpner Storlogen for å starte 
møteaktiviteten fra nyttår, hensyntatt sentrale og lokale smitteverns-
restriksjoner. 

Stopp—igjen 

Pga den store smittesituasjonen i Sør- Norge, stenger regjeringen ned 
hele landet i uke 1 og 2 til og med tirsdag 19. januar 2021. Det tas ikke 
hensyn til at vi for eksempel i vår region nærmest er smittefri. Det er 
bare «Importsmitte» som er registrert og som det er kontroll med. 

Mandag 18. januar 2021 forlenges nedstengingen nok en uke! Det ser 
imidlertid ut til at opposisjonen i Stortinget «overkjører» regjeringen slik 
at det åpnes for servering av alkohol i områder hvor det er lite eller ing-
en smitte.P.g.a. den uoversiktlige situasjonen i Sør-Norge melder Storlo-
gen fortsatt stans i normale Ordensmøter på ubegrenset tid. Pr. 
23.2.2021 er det ennå ikke gitt klarsignal for møtestart. 

NYTT FRA STORLOGEN  - Desember 2020 

Forts. 
 
Br. Nils-Johan overrakte  br. Marvin en liten presang fra pensjoniste-

ne som «måtte brukes med 
omhu». Han overrakte samti-
dig  en fl. Vin fraOdd Fellow 
huset AS.  Br. Marvin har i 
flere år hatt ansvaret for regn-
skapet til huset. 
Høvedsmann i leirforeningen 
vår, Eks Stor Skm Bjørn Erik Hansen takket br. 

Marvin for det fine arbeidet han har lagt ned i spesielt leirforeningen og ønsket lykke 
til. 
 

Vi ønsker br. Marvin og fru Liv lykke til i deres nye tilværelse i Halden. 

Nils-Johan Lund og  Fred Davidsen 

Torbjørn Nilsen 
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Gode brødre! Godt Nytt år.  

Nemd for omsorg avviklet et møte 

rett før jul der vi bestemte å levere 

en oppmerksomhet fra losjen til 

11 av våre brødre i form av en god 

julegave. De over 80, og registrer-

te brødre som sliter med sykdom.  

Vi fra nemden vil understreke vik-

tigheten av å holde kontakt nå i denne tunge tiden.  

Derfor kjære brødre er det kanskje på sin plass at dere tar en telefon 

til de av dem som Dere har nærmest. Dette styrker samholdet og til-

hørligheten til vår Orden.  

Jeg vil også minne om at det går an å avlegge bror Bjørnar Hansen 

et besøk eller ringe ham. Operert i hodet før jul og trenger omsorg. 

Det går an å ringe Kirkeparken omsorgssenter å evt avtale tid.  

Nemden er aktiv og det er særdeles viktig at Dere ringer og gir be-

skjed dersom Dere vet om en bror som er syk og evt. er innlagt på 

sykehuset. Da får vi gjort det vi er her for. Mitt nr.er 91706620. Ha en 

fin dag og god uke kjære brødre.  

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Jan Egil 

HILSEN FRA NEVND FOR OMSORG 
12. JANUAR 
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REGNSKAPSGODKJENNING 
 
Under posten «Nytt fra Storlogen» i desember 2020, ble det sendt ut 
følgende melding til loger og leire: 
 
«Regnskap og budsjettbehandling i loger og leire 

Regnskap og budsjett kan, dersom det ikke avholdes møter, godkjen-
nes ved at dette sendes på mail til alle med DHS og at en ber om tilba-
kemelding dersom de har innsigelser. Deretter godkjenner embedskol-
legiet regnskap og budsjett.» 

 

Vår loge har tatt dette til følge, og 25. januar 2021 sendte OM ut regn-
skap for 2020 og budsjett for 2021, samt revisjonsrapport. Han ba 
samtidig om at alle brødre av DHSG måtte se på dette og sende tilba-
kemelding på eventuelle innsigelser. OM ba om at dette skjedde før 
mandag 1. februar, da meningen var at kollegiet ville godkjenne regn-
skapet og budsjettet på kollegiemøte den dagen. 
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KJØLEROMMET TILBAKE I GOD STAND 
Tekst og fot: Fred Davidsen 

Odd Fellow husets kjølerom på kjøkkenet har i lengre tid vært ute 
av drift grunnet feil i aggregatet.  Husstyret har bestilt nytt aggre-
gat, og etter hvert ble det levert til OF huset. 
Torsdag 18. februar 2021 gikk noen av «de glade pensjonis-

ter» (Torbjørn Nilsen, Bjørn Erik Hansen, Fred 
Davidsen, Hans M . Ellingsen) i gang med å 
fjerne det gamle og sette på plass det nye kjø-
leaggregatet etter anmodning fra husstyrer Per 
Valved.  
Med 8 –10 kyndige hender foregikk arbeidet smertefritt, og etter  
en liten times arbeid var det nye kjøleaggregatet på plass. Da var 
det bare å sette inn støpselet og vips!  Aggre-
gatet virket som bare det. 

Det fungerte smertefritt og står nå på anbefalt temperatur, 5 gra-
der Celsius. I motsetning til det gamle, har det nye aggregatet 
også innebygd lys ( se foto). 
Det er ellers mening at lysarmaturet i taket på kjølerommet også 
skal repareres. 
Kjøkkenet er med dette satt i stand til å bistå ved gjennomføring 
av  de fleste arrangementer. 
Nå er det bare å håpe at vi snart kan komme i gang med normal 
møtevirksomhet...  

Hva betyr egentlig dette? 
Dette er hentet fra nettet med opplysninger om sentrale corona-regler: 

«Ti personer på innendørs arrangement som ikke er privat 
sammenkomst, maks 100 personer hvor alle i publikum sitter 
på faste, tilviste plasser. 
Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av 
et arrangement, kommer i tillegg.» 
 
Kan et OF møte kalles et arrangement?   
Lokalet bestemmer hvor mange som kan være til stede med 1 meters mellom-
rom.  Normalt er vi mellom 30—40 på møtene. 
Betyr det at vi etter dette kan starte møtevirksomheten? 
DSS Jon Holien bekreftet at vi kunne starte med sterkt fokus på smittevernreg-
lene.  
Det at vi har stigende smitte rundt oss, medførte at det blir lagt på is foreløpig. 
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Hammerfest og Alta Leirforening 
 
Kjære Patriarker. 
Hammerfest og Alta Leirforening har dessverre ikke kunnet ha møte de siste månede-
ne. Vi ha flere ganger klargjort til møte, men det har kommet nye restriksjoner slik at 
det ikke har latt seg gjøre. 
Vi har hatt store forventninger/håp om å komme i gang med våre møter.   
Vi står som kjent i ferd med å få Leir nr. 15 Finnmark over til oss; sete for Leiren de 
neste 2 år, fra september  2021– 2023.  Da skal det velges nytt kollegium, nevnder og 
utnevnte embetsmenn for de neste 2 år.   
Nominasjonsnevnden er i arbeid, resultatet vil vi få i mai. Da skal det være nomina-
sjon og valg, sannsynligvis 7.– 8. mai.   
Dette vil skje på møte hvor vi også skal ha Leirslagning med forfremmelse og opphøy-
else i grad.  Vi håper selvsagt at dette kan gjennomføres.  
(Vi vil sende invitasjons til dette møte, når alle formalia er avklart.)  
 
Det har vært, og er en vanskelig periode i vårt loge/leirforenings-liv. Håper du ikke 
har mistet motet, vi ønsker å ta vare på patriarkene på en god måte, vi har hele tiden 
fulgt med for at vi skulle komme i gang, og vi er klar når det blir åpning for vår møte-
virksomhet.   
Vi har liten smitte av corona i vårt distrikt, men mange av våre patriarker har en høy 
alder og er av den grunn i risikogruppen, dette må vi ta spesielt hensyn til.   
Når vaksineringen er gjennomført, vil vi være sterkere rustet og det vil da være enkle-
re å gjennomføre våre møter. Det vil fortsatt være viktig med avstand og vask av hen-
dene, samt at vi følger de råd som måtte komme. 
 
Jeg ønsker alle patriarken en riktig GOD PÅSKE og ønsker at pandemien ikke øker men 
avtar i tiden framover og håper at vi snart er tilbake til «normalen». 
 
Med hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet 
Bjørn-Erik Hansen 
Høvedsmann 


