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God sommer! 

Bjørn Erik Hansen 
Ny Hovedpatriark 

John-Eirik Nilsen 
Ny Overmester 
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OVERMESTERS HJØRNE 
 
Kjære brødre! 
«Som Overmester i Loge Nr. 70 Kvitbjørn blir dette mitt siste bidrag til 
«Overmesters hjørne».  
Dette har uten tvil vært den mest spesielle perioden som vi noen gang 
har snublet oss igjennom. Ikke bare i Kvitbjørn, men samtlige loger i hele 
landet.  
Nå kan det kanskje høres ut som om det bare er ordenen som har vært 
påvirket og det er det jo helt klart ikke. 
Vår utfordring har vært at vi ikke har kunnet møtes som vanlig. Ikke mis-
forstå, det har vært utfordrende nok det. Men i denne situasjonen har liv 
og helse gått først og vi som organisasjon har ivaretatt denne til det fulle. 
Vi har ikke bidratt til spredning av virus i samfunnet.  
 
Vi kjenner nok alle på savnet til møtene og ikke minst ettermøtene. 

Mange har kjent på ensomheten og ønsket mer kontakt. Brødrene har vært oppfordret til å holde 
kontakt med hverandre på både telefon og ved andre muligheter der smittevern kan ivaretas.  
Her må jeg få berømme nemnd for omsorg. De har jobbet jevnt og trutt, men mye av arbeidet 
vises ikke for de mange, men betyr mye for den enkelte. Tusen takk.  
 
Kommunikasjon er en evig utfordring. Ikke bare i logen men også på hjemmebane og i arbeidsli-
vet. Mengden informasjon er enorm, i alle fall hvis man er på en rekke digitale plattformer. Så 
hvordan nå ut med den informasjonen som brødrene finner relevant?  
Dette er ett medium, i tillegg har vi e-post, hjemmeside, facebook, telefon og til sist brev pr. post. 
En ting å få ut informasjon, men vi ønsker ikke å trøtte ut brødre som får det på flere plattformer. 
En vanskelig balansegang. Tror ikke vi havner tilbake med alt pr. post.  
 
For logen blir høsten nå en mulighet for en ny start. Går alt som vi håper er vi i full gang fra sep-
tember, nå med arbeid som vises ikke bare «usynlig» arbeid. Da er det viktig at vi alle bidrar med 
alle gode egenskaper vi sammen besitter. Det nye kollegiet trenger støtte til å vekke logen til liv 
igjen, slik at vi kan ta tilbake samholdet og til og med forsterke det. Blir du spurt, bidra med det 
du kan.   
Avslutningsvis vil jeg nevne at vi trenger ikke være enig om alt, men vi bør 
behandle hverandre med respekt. Vi må tilstrebe å snakke med hverandre, 
ikke om hverandre. I logesammenheng kanskje innlysende, men greit å 
minne hverandre på det.  
 
Da har jeg bare å ønske dere, alle mine brødre en god sommer. Vi er nå antagelig i innspurten av 
denne pandemien, så vi må holde ut litt til. Ta vare på dere selv og deres kjære, så møtes vi til 

høsten. # Alt blir bra!». 
Med sommerlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Kjetil Solvang  

OM 

 
 

Overmester 
Kjetil Solvang 
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Torsdag 15. april 2021 sendte Distrikts Stor Sire Jon Holien 
ut følgende melding som gjør at man så smått kan oppta  
møtevirksomheten igjen.  Det er jo viktig for å forberede 
møtestarten til høsten.  Før logene avslutter for sommeren 
skal det være avholdt nominasjon og valg av nye kollegium 
og nevnder.  
 
 

MULIGHET FOR MØTEOPPSTART 
 

Gode bror 
På bakgrunn av spørsmål om hvor mange som kan komme på møter sjekket jeg 
med Stor Sire i dag. 
De nasjonale tiltakene tilsier at det pr dags dato kan være maks 100 personer 
på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Dette gjel-
der for oss i loge og leir. Avstanden er redusert fra 2 til 1 meter. Det betyr at 
møtevirksomheten kan gå sin gang så fremt man passer på avstandsreglene og 
ellers de generelle smitteverntiltakene. Så lenge det ikke er registrert smitte i 
noen logekommune skulle det ikke være noe problem om noen må krysse en 
kommunegrense. 
 
Dette til orientering. 
 
Broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Jon Holien 

DSS 
 

MØTESTART 5.MAI? 
 
1.GANGS NOMINASJON—LOGE NR. 70 KVITBJØRN 
21.4.2021 sendte OM Kjetil Solvang ut en orientering til 
brødrene om at de har planlagt å starte møtevirksomheten. 
De startet imidlertid med å sende ut 1. gangs nominasjon 
digitalt p.g.a. knapp tid før sommeren starter. 
Første møte er planlagt til 5. mai dersom ikke situasjonen 
endrer seg. 
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LEIRFORENINGSMØTE 29.4.2021 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Etter litt lettelse i coronarestriksjonene, avviklet Hammerfest og Alta leirforening 
møte i Ordenshuset i Hammerfest torsdag 29.4.2021. 
 
Det var 14 patriarker tilstede på møtet. Det var i til-
legg påmeldt 4 patriarker fra Alta, men p.g.a. utrygg 
vei over Sennaland og litt usikker Coronasituasjon 
holdt de seg hjemme. Klokt nok. Sennaland ble stengt. 
 
Møtet ble ledet av Høvedsmann Bjørn Erik Hansen. 
 
Hovedpatriark i  Leir nr. 15, Odd Harald Mathisen,  var 
tilstede som gjest. 
Han orienterte om planene fremover med bl.a. fore-
stående Leirslagning i Hammerfest  4. og 5. juni, samt 
overlevering av Leiren til Hammerfest/Alta.  
Årsaken til at HP valgte å avvikle leirslagningen så 
sent, var håpet om en bedre mulighet til å få avviklet innvielser og forfremmelser 
på en verdig måte. 
 
Møtet ble avviklet i beste «Coronaånd» med god av-
stand mellom patriarkene, jfr. Vedlagte fotos (Det var 
8 patriarker rundt 6 bord). 
Det var like stor avstand i logesalen. 
 
Møtet i logesalen ble avsluttet med Etisk post fremført 
av patriark Odd Sigurd Løkke.  
Det ble et fint møte i god Odd Fellow-
ånd.  
 
På ettermøtet serverte HM Bjørn Erik 
Hansen og patr. Torbjørn Nilsen vel-
smakende lapskaus. Det bemerkes at 
på ettermøtet satt patriarkene på sin 
tildelte plass under hele oppholdet. 
Maten ble servert til hver enkelt. 
 
Når måltidet skulle betales gikk patri-
arkene en ad gangen til betalingster-
minalen og gjorde opp for seg. 
 

Hp Odd Harald Mathisen og HM 
Bjørn Erik Hansen 

F.v.: Odd S. Løkke, Einar Paulsen, Hans Ellingsen, Torbjørn Nilsen, 
Per Valved, Ketil Johnsen, Jarle Marthinsen og Jan Egil Aune. 

 Einar Paulsen og Hans M. Ellingsen 
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2. GANGS NOMINASJON 
Tekst : OM Kjetil Solvang-Fred Davidsen    foto: Fred Davidsen 

Onsdag 5. mai Det ble det avviklet møte i Loge nr. 70 Kvitbjørn i 
Ordenshuset i Hammerfest. Møtet ble åpnet etter ritualet. 
 
Hovedsaken på møtet var 2. gangs nominasjon og valg. 
Møtet ble ledet av OM Kjetil Solvang. Det var 26 brødre til stede. 
 
 

Overmester refererte også Nominasjonsnevndens forslag til valgte nevnder. 

 
BENKEFORSLAG 

I tillegg var det innkommet benkeforslag på gjenvalg av Storrepresentant Ketil 
Johnsen. Forslaget er fremmet av Sekr. Per Valved som er støttet av Brr. Georg 
Liland og Ben Even Løvlien. 2. gangs nominasjon av valgembedsmenn er herved 
fullført. På grunn av at det var kommet benkeforslag, kunne det ikke gjennomfø-
res valg på dette møtet.   

Det ble derfor utsatt til neste møte som skulle avvikles 19. mai.  I tillegg var det 
planlagt møte 2.juni hvor det skulle foretas forfremmelse til DHS graden. 

Møtet ble avsluttet i logesalen kl. 2014. Det var ingen bevertning eller ettermøte. 

 

 

Nominasjonsnevndens forslag til aktuelle kandidater og disse er som følger:  

Til Storrepr. nomineres  Eks. OM Nils-Johan Lund   

Til OM nomineres   UM John-Eirik Nilsen  

Til UM nomineres   Kap. Jarle Marthinsen  

 Til Sekr. nomineres   UM H. Ass. Ove Brun Mathisen  

 Til Skm. nomineres   Br. Jan Rudi. G. Pedersen  

 Til CM nomineres   OM H. Ass. Sverre Gagama  

 Til Kap. Nomineres   OM V. Ass. Bengt S. Hansen  
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LOGEMØTE 19. MAI 2021—VALGMØTE 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Brødre som ønsket å delta på møtet måtte melde seg på i god 
tid til bror UM John-Eirik Nilsen.  Dette på grunn av at Coro-
na—hver enkelt skulle få sin faste stol med navn både i klubb-
rommet og  i logesalen. 
Hovedsaken i møtet var valg av nye embedsmenn for perio-
den 2021—2023. Det var 20 brødre til stede. 
Møtet ble ledet av OM Kjetil Solvang, 
 

Det ble foretatt valg.  
P.g.a. at det var benkeforslag på embedet som Storrepresen-
tant, ble det foretatt skriftlig avstemming.  
Nominasjonsnevnden hadde innstil EksOM Nils-Johan Lund 
som ny Storrepresentant. 
Avstemmingen viste at Storrepr. Ketil Johnsen ble gjenvalgt. 
 
Følgende ble valgt: 
 
Storrepresentant  Ketil Johnsen 
Overmester  John-Eirik Nilsen 
Undermester  Jarle Marthinsen 
Sekretær   Ove Brun Mathisen 
Skattmester  Jan Rudi G. Pedersen 
Ceremonimester Sverre Gagama 
Kapellan  Bengt Solstad Hansen 
 
Installasjon av nytt kollegium vil bli   
onsdag 1. september kl. 1900. 
 
Kvitbjørnposten gratulerer! 
 
UM serverte kaffe og wienerbrød på ettermøtet. 
EksDSS Fred Davidsen orienterte om den kommende situasjonen i Leir nr. 15 Finn-
mark da der var flere patriarker til stede. 
 
 

UM John-Eirik Nilsen, 
- vår nye OM 

På ettermøte ble det servert kaffe og wienerbrød. 
Som man ser var det rikelig med plass mellom brødrene. 
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NEDSTENGING AV SAMFUNNET RUNDT OSS 
Tekst: Fred Davidsen 

I mellom de to siste møtene (5. og 19. mai) har smittesi-
tuasjonen i Hammerfest tatt en utrolig negativ vending. 
Fra helgen 8.-9.mai og utover i mai har smittetallet eks-
plodert til et antall som gjorde at Hammerfest  kommu-
ne ble nedstengt uke 20 og 21. Det vil fortsette i uke 22. 
I forhold til antall innbyggere i kommunen, må dette prosentvis være det desidert 
største utbruddet i Norge! 
Vi kan nevne at dagens smittetall (31.5.) er 309 personer og 1600 nærkontakter i 
karantene (har vært over 2000). 
 
Dette har medført at møtet den 2. juni er avlyst. Leirslagningen som skulle avvikles 
4. og 5. juni er også avlyst. 
 
 
 
 

VALG I LEIR NR. 15 FINNMARK 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

Fredag 28. mai 2021 ble det avholdt møte i Leir nr. 15 Finnmark i Odd Fellow huset i 
Honningsvåg. 
Møtet ble ledet av Hovedpatriark Odd Harald Mathisen.  Hovedsak for møtet var 
nominasjon og valg av nytt kollegium og valgte nevnder for perioden 2021-2023. 
 
Som tidligere annonsert skal Leiren flyttes fra Nordkapp til Hammerfest fra høsten. 
 

 Følgende kollegium ble valgt: 
 
 HP/Storrepr. Bjørn Erik Hansen 
 YP  Edvard Rognlid 
 1HM  Einar Lie 
 Sekr.  Fred Davidsen 
 Skattm. Knut Ottem 
 2HM  Kjetil Solvang 
 
Leiren vil bli installert i Ordenshuset i Hammerfest onsdag 1. 
september kl. 1700 av DSS Jon Holien, før installasjon av Loge nr. 
70 Kvitbjørn kl. 1900. 

Leirens nye HP  
Bjørn Erik Hansen 
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KVITBJØRN- 
posten 

 

 

 
 

 
Redaktør m.m. 
 Fred Davidsen 

950 34442 
fredd@fikas.no 

En blomst til alle som bidrar 

til å overholde  

smittevernreglene 


