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OVERMESTERS HJØRNE 
 

Kjære brødre.  
Vi skriver desember, mørketiden har lagt sitt dunkle slør over 
vårt langstrakte fylke. Det er mørkt når vi våkner og det er mørkt 
når vi legger oss.  
Vel, helt mørkt er det jo ikke, vi har jo «blåtimen» på formidda-
gen, et lite lyst avbrekk i en ellers så mørk desember måned. Da 
er det godt å vite at om ikke mange uker så snur solen, så vi har 
da noe positivt å se fram mot.  
 

I skrivende stund så skulle undertegnede egentlig ha pusset på 
talen jeg skulle holde for våre 40-års veteraner. Dessverre, så satte Covid-19 igjen noen 
kraftige kjepper i hjulene for vår møteaktivitet. Med nasjonale innstramninger samt 
sterke anbefalinger fra Storlogen om ikke å avholde møter, var vi dessverre nødt til å 
avlyse vårt siste planlagte møte i desember måned.  
Kollegiet skal gjøre det vi kan slik at vi får gjennomført tildelingen av veteranjuvelene så 
snart som mulig.  
 

Vi kan nå se tilbake på vel 4 måneder med logemøter. Kollegiet har blant annet hatt 
embedsmannsopplæring og denne gangen var det vår loge som hadde ansvaret for 
denne samlingen. Jeg ønsker å takke alle de brødre som tok del i kjøkkentjeneste og 
hjalp til. I tillegg så fikk vi god hjelp av loge Meridian til hjelp på kjøkkenet samt til ser-
vering, det er godt og se at vi kan hjelpe hverandre på tvers av våre loger.  
Vi har gjennomført gradspassering og jeg vet det var 3 glade brødre som endelig ble 
tildelt Den høye sannhets grad.  
På det første møte i desember fikk vi innvidd to nye brødre til vår orden. De hadde ven-
tet i hele 18 måneder på innvielse, det var derfor ekstra gledelig å ønske våre nye brød-
re velkommen.  
Nå er det ikke lenge igjen til at julefreden kan senke seg og vi kan ta en velfortjent pust i 
bakken. I år faller jo julehelga på en helg, så det er vel noen av oss som må tidlig på 
jobb igjen mandag morgen. Da er det ekstra viktig og slappe av, møte venner å familie 
eller kanskje ringe en bror du ikke har snakket med på en stund?  
 

I disse merkelige og rare tider er det verdt å tenke på at noen muligens ikke kommer 
seg ut, eller har den store omgangskretsen. Ta vare på hverandre alle sammen.  
 

Da vil jeg få ønske alle brødre med familier er riktig god jul og et fredfylt nytt år.  

 
 
 

Med hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

John Eirik Nilsen 
OM 

Overmester 
John Eirik Nilsen 
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LOGEMØTE 15. SEPTEMBER 2021 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 15. september 2021 ledet OM John Eirik Nilsen  og hans kollegium sitt 
første møte. Det var 25 brødre til stede. Bror OM ledet møte med stødig hånd.  

 
De øvrige embedsmenn gjorde også 
en fin jobb—det var tydelig at de 
hadde snakket om gjennomføringen 
for de enkelte... Flott start bror OM. 
Følgende utnevnte embedsmenn 
ble innsatt i sitt embede:  
 

Musikkansvarlig Einar Paulsen  
Arkivar    Rolf Bjørnar Nilsen  
 
Møtet ble noe amputert p.g.a. bror 
Ivar F. Johansens  dødsfall. Han ble 

minnet av bror OM. Ivar skal begraves fredag  24. september.  I forbindelse med 
bror Ivars bortgang, orienterte Overmester om samtale med Ivars sønn, og fami-
liens ønsker. 
 
UM Jarle Marthinsen ønsket velkommen til bords, hvor kjøkkenkomiteen  ser-
verte velsmakende snitter. 
 
Hovedpatriark Bjørn Erik Hansen orienterte om  Leirmøte (Leirslagning) i Alta 
torsdag 23. september.  Han anmodet alle patriarkene om å bli med til Alta på 
det første Leirmøtet der inne. 
Påmelding til sekretæren.  Det ville komme  orientering om møtet. 

OM John Eirik Nilsen taler  Glimt fra brodermåltidet.  

          † 
                              Bror Ivar F.  Johansen  

 
 

 
 

døde 11. september 2021 etter et langt sykeleie.  Han ble tatt opp 
som medlem av vår Orden  19. november 1975—en veteran med 
nærmere 46 års medlemsskap. Bror Ivar var en aktiv bror. Han 
hadde mange verv, som han ivaretok på beste måte. Under byg-
gingen av Odd Fellow huset i 1997, utmerket han seg med sin til-
stedeværelse, nesten hver dag. Han var også en av hovedmennene 
til å sørge for at byggehistorien er arkivert for ettertiden. Han 
mottok 40 års veteranjuvel i 2015.  Etter den tid har sykdom hind-
ret han fra å delta på møter. Han har vært savnet og han vil bli 
savnet. 

Vi lyser fred over bror Ivars minne 
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PENSJONISTMØTE  
Tekst og foto:  Fred Davidsen 

Torsdag  16. september inviterte husstyrer Per Valved et antall pensjonister til 
møte på Odd Fellow huset. Han ønsket å snakke med pensjonistene om hvilke 
mangler som burde rettes opp i huset.  Det var gledelig at også bror Bjørnar Han-
sen var tilstede i sin rullestol ! 
 
Det hører med til historien at pensjonis-
tene i flere år har holdt vedlike huset 
med reparasjoner, opprydding, vasking 
m.m. Nå er det ikke lenger noe formelt 
opplegg—noe som kanskje burde ordnes. 
 
Husstyrer fikk mange innspill om hva som 
burde gjøres med huset for å oppretthol-
de standarden.  Han fikk en god liste med 
mangler, men  det ble ikke helt klart 
hvem som kunne ta på seg ansvaret for å 
iverksette tiltak. 
Tiltak kan være så mangt. Dersom det 
skal foretas innsetting av dører m.v. så 
bør vel kanskje det gjøres av  fagfolk.  
Utover det er tiltak kanskje å regne for «holde orden og påse at alt som trengs til 
den daglige drift er til stede i huset+». 
 
Pensjonistene er ikke uvillig til å bidra, men vi må få klarere retningslinjer. Vi må bli 
enige om hvem skal gjøre hva. En av forutsetningene må være at de som avvikler 
møter skal rydde skikkelig etter seg. Det har aldri vært  pensjonistenes arbeid. Der-
som gulvene er blitt skitne må  brukerne  vaske etter seg. 

F.v.: Bjørnar Hansen, Nils-Johan Lund, Svein Sigvart-
sen, Torbjørn Nilsen, Bjørn Erik Hansen, Ben Løv-
lien, Per Valved. 

BÅREVAKTER 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Bror Ivar F. Johansen ble gravlagt fra Hammerfest kirke 24. 
september 2021. 
Ordenen har en viss tradisjon i å stille med bårevakter ved 
begravelser dersom det er ønsket av familien. 
Brr. Andreas Mølmann og  EksOM  Kjetil Solvang stilte opp 
som bårevakter.  
Da stiller de seg opp iført logeantrekk på hver sin side av kis-
ten når begravelsen starter. 
Et stykke ut i begravelsen blir vi oppmerksom på et kraftig 
smell. Kjetil Solvang besvimte og slo haken i kisten. 
        Forts. 

Kjetil Solvang 
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Forts. 
Han ble hurtig tatt vare på bl.a. av sykepleier og bror Erik Fjeldstad. Bror Kjetil ble 
etter hvert sendt til sykehuset for sjekk. 
Men, det hele er en tankevekker. Neste gang det er snakk om bårevakter bør vi i 
alle fall være 4 brødre slik at vi med jevne mellomrom og etter avtale bytter. Det 
er slitsomt, både fysisk og psykisk, så derfor må vi legge forholdene til rette så vi 
unngår  slike hendelser i fremtiden. 
Det hører med til historien at bror Kjetil har det bra, og forhåpentlig ikke har fått 
varige men. 

 

DET GROR….NYTT FRA HUSSTYRET 
Tekst og foto: Per Valved 

Ved sjekk av huset utvendig, ble  man opp 

merksom på at ikke måkene, men bl.a. vegetasjon som 
trær, har fått fotfeste på  hovedtaket. 
 
Som de fleste vet trenger bygninger stadig vedlikehold og pass. Og bygget vårt er 
ikke noe unntak. Bygget vårt har da også hatt godt vedlikehold opp gjennom åre-
ne, og skal også ha det videre. Det meste av vedlikeholdsarbeid er utført av med-
lemmene i de to logene som eier bygget, og jeg fremhever særlig «gamlegutta» i 
vedlikeholdsgjengen til bror Nils Johan Lund. De har vi mye å takke for det løpen-
de vedlikehold som har skjedd de senere årene. Vi håper på at de fortsetter også i 
årene framover.  
Styret, med hjelp av flere, har forsøkt å kartlegge behovet for vedlikehold og opp-
gradering av bygget. Dette er nedtegnet i en oversikt som ligger i en mappe i ba-
ren i bygget, og er ment å være til hjelp ved at en nedtegner så snart behovet er 
avdekt, slik at vi ikke overser oppgaven. Det er fritt fram for alle å se i mappen.  

Noen av oppgavene som det arbeides med nå er føl-
gende: 

• Ny ytterdør 

• Varmepumpe i klubbrom 

• Nyinnkjøp av utstyr (komplettering) på kjøkken, 

• nytt musikkanlegg i logesalen 
        Og noen av oppgavene som står på lista er: 

• Oppussing av tak i salong 

• Maling av yttervegger 

• Reparasjon av tak i klubbrom   
          
Det er kommet ny utleieansvarlig i bygget, Andreas Mølmann. Han 
følger også opp at det er tilstrekkelig med forbruksmateriell i bygget 
(vaskemidler, dopapir osv.) Vi ønsker han lykke til med oppgaven. Det 
kan være at han trenger hjelp, og da håper jeg at vi brødrene hjelper 
han med oppgaven.  

Bror Rista Dosic tar seg av 
arbeidet i høyden 
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25 ÅRS VETERANER 
Tekst og foto: Fred  Davidsen 

Onsdag 6. oktober ble en fin dag i loge nr. 70 Kvitbjørns historie. Vi 
skulle feire tildeling av 25 års medlemskap. Det dreide seg om brødre-
ne Nils Oluf Løvlimo, Olaf Helge Lingås og Ulf Bjarne Rikkola. 
 
OM John Eirik Nilsen åpnet møtet og ønsket  brødrene velkomne. Han 
orienterte om innsettelse av vår nye Ceremonimester og deretter om 
tildeling av 25 års veteranjuveler til de forannevnte tre brødre. 
Installasjonen av den nye CM Sverre Gagama ble ledet av Eks Stor Skm 
Bjørn- Erik Hansen og fung. Stor Marsjall Ketil Johnsen. 
Umiddelbart etter installasjonen gikk 
Eks Stor Skm over til tildeling av vete-
ranjuveler. Ved den anledning hadde 
han i tillegg bistand av EksDSS Fred 

Davidsen, 
Fung. Ek-
sOM Kjetil 
Solvang og 
Kap. Bengt 
Solstad 
Hansen. 
Seremonien ble fint og høytidelig gjennom-
ført—jeg tror veteranene fikk det samme 
inntrykket, selv om noen hadde ventet en 
stund på akkurat dette. 
Etter tildelingen 

inviterte bror UM Jarle Marthinsen brødre-
ne til bord hvor det ble servert FÅR-I-KÅL 
tilberedt av «kjøkkensjef» Einar Paulsen,  
Raymond Sletten, Jan Egil Aune og Rista 
Dosic.  
Sesongens får-i-kål måltid smakte godt! 
Fruktcoctail avsluttet måltidet. 
                                            
           Forts. 

F.v.: Olaf Helge Lingås, Ulf Bjarne Rikkola og 
Nils Oluf Løvlimo 

Bak: Bjørn-Erik Hansen, Ketil John-
sen, John Eirik Nilsen, Fred Davidsen. 
Foran. Nils O. Løvlimo, Ulf B. Rikkola 

og Olaf H. Lingås 

Einar Paulsen og Raymond Sletten 
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Etter hoved-
retten var det 
tale av  Eks Stor 
Skm Bjørn-Erik 
Hansen.  Han 
gratulerte brød-
rene og over-
rakte dem hver 
sitt  Diplom  til å 
henge opp på 
veggen. 

  

OM John Eirik Nilsen takket veteranene for deres 25 års trofaste medlemsskap i 
Logen og Ordenen. «Veteranene» er viktige for Ordenen, idet de normalt besitter 
mye erfaring og kunnskap. 

Nils Oluf Løvlimo fikk ordet og takket for en fin seremoni i lo-
gesalen. Han mimret litt tilbake til starten på det hele da han 
ble sittende i et lite rom og vente…han så ingen...og funderte 
på om han skulle gå hjem… han ble sittende der... og det er nå 
over25 år siden…. 
 

Ulf Bjarne Rikkola tok oss tilbake til starten da han ble kjent 
med mange nye hyggelige ansikter.  Disse ansiktene ble etter 
hvert «Logen» for ham.  Da han i dag kom tilbake til logen etter 
at han flyttet  til Søreisa for 6 –7 år siden, var det som han nes-

ten ikke hadde vært borte.  «Logen» - eller 
mange av de gamle ansiktene var fortsatt tilste-
de, noe som virkelig gledet ham...det var som å 
komme hjem. Også han takket for tildelingen 
som han hadde ventet «lenge» på. 
 

Kvitbjørnposten gratulerer veteranene! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nils Oluf Løvlimo 

 

Olaf Helge Lingås 

 

Ulf Bjarne Rikkola 
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VÅRT NYE KOLLEGIUM 2021—2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURSHELG I HAMMERFEST 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Lørdag 9. og søndag 10. oktober 2021 ble det avviklet kurshelg for 
nyvalgte embedsmenn fra hele distriktet. Kursleder var Distrikts 
Stor Sire Jon Holien. 
 
Som instruktører fungerte Eks Stor Skm Bjørn-Erik Hansen (EksOM/ 
OM), Storrepr.Odd Harald Mathisen (UM), Storrepr. Ketil Johnsen 
(Sekr.), EksOM Asbjørn Berg (Skattm.), Storrepr. Ketil Jørgensen 
(CM/ Kap./ Insp.). 
Det var totalt 26 brødre til stede på kurset. (Skuffende svak deltagelse. Red.)  
 

Loge nr. 70 Kvitbjørn deltok med følgende: 
EksOM Kjetil Solvang, OM John Eirik Nilsen, UM Jarle Marthinsen, Sekr. Ove Brun 
Mahisen, CM Sverre Gagama, Kap. Bengt Solstad Hansen, Insp. Leif Arne Eide, 
Sekr. Leir 15 Fred Davidsen. 
 
P.g.a. manglende  lokaler i Ordenshuset,  hadde kursleder leid to små møterom til 
gruppene Sekr. og  Skattm. på  Thon Hotel. 
          Forts. 

Foran f.v.: Storrepr. Ketil Johnsen, Fung.EksOM Kjetil Solvang, OM John Eirik Nilsen,  
UM Jarle Marthinsen. 

Bak f.v.: Skattm. Jan Rudi Pedersen, Sekr. Ove Brun Mathisen, CM Sverre Gagama, 
Kap. Bengt Solstad Hansen 

Foto: Fred 
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Kurshelg forts. 
 

Et arrangement som strekker seg hele lørdagen og over i søndag 
har behov for bevertning, samt brødre til å stå for tillaging av mat 
og servering. Bror Einar Paulsen  har stått på sent og tidlig for å 
lage til lunsj lørdag formiddag, middag lørdag aften og lunsj søn-
dag formiddag. Alt var meget innbydende og velsmakene; - spesi-
elt  middagen med ovnsbakt laks! 
Sammen med seg hadde han UM Jarle Marthinsen, Rista Dosic og 
Jan Egil Aune. 
Lørdag kveld deltok to søstre fra Rebekkaloge nr. 79 Meridian i 
serveringen, - Eva Karlsen og Britt Evy Nilsen. Takk til dem! 
 

Bror Undermester –all ære til hele teamet som virkelig har stått på og gjort en  
kjempejobb. Tusen takk til alle! 
 
Etter at middagen var fortært, åpnet UM for talene. Den første ute var DSS Jon 
Holien, som etter noen velvalgte ord gikk over til å synge. Den første visen handlet 
om  Oddefellane - størrelser i Vadsø/Kirkenesområdet og deres livsførsel i eldre 
tider. Den andre sangen var en Vennskapsvise. Vår Distrikts Stor Sire har en flott 
og kraftig sangstemme! 
Bror OM bemerket bl.a. ansvaret ved å si ja til  et embede—det forplikter. 
Siste mann på talelisten var OM Dan Nilsen, loge 43 Nordlys, Honningsvåg.  Han 
takket for maten og hadde noen historier om  «De ville bakom fjellet», rettet mot 
vår UM, opprinnelig  fra Nordvågen—i all vennskapelighet. 
 
Som kursdeltaker og sekretær i Leir nr. 15 Finnmark, vil undertegnede bemerke at 
jeg fikk et veldig godt utbytte av kurset.  Det virket som det var gjennomgangsto-
nen for de fleste. Det  var veldig greit å få  fastslått de forskjellige embedenes plik-
ter, og irrgangene i Fokus. Det  gjør at man føler trygghet og får mer igjen av mø-
tene. 

Einar Paulsen 

 

Odd Fellow huset har 25 års jubileum 

2. september 2022 ! 
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DHSG— TRE NYE BRØDRE 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag  20. oktober 2021 ble  
det avholdt møte i Loge nr. 70 
Kvitbjørn. Tre nye brødre  ble 
forfremmet  til Den Høye Sann-
hets Grad og dermed og  gjort 
klar til  etter hvert å overta em-
beder i logen. 
 
I en veldig flott seremoni under 
ledelse av OM John Eirik Nilsen 
med bistand av sine embeds-
menn. Seremonien gikk som på 
«skinner» til tross for at  man 
under  øvelsen i forkant  hadde 
feil på  musikkutstyret. Det var 
24 brødre til stede. 
 
De som ble forfremmet var Rista Dosic,  Andreas Mølmann  og  Erik Fjeldstad. 

OM John Eirik Nilsen gratulerte og ønsket dem velkommen inn i 
den høyeste logegraden, og minnet om pliktene og rettighetene 
til de tre brødrene. 
 
Erik Fjeldstad takket 
for at han hadde fått 
være med i dette fel-
lesskapet og var svært 
glad for det. Samtidig  
hadde han erfart at 

man skal leve livet sitt  
- mens man lever. Han 

hadde trukket denne slutningen etter en hjerte-
operasjon  som endte godt , men…det var på 
grensen. 
Andreas Mølmann  takket logen  for at han fikk komme inn som 
23 åring.  
Han hadde funnet seg til rette fra første stund.  Han nevnte at alle 
de tre brødrene har gått lenge å ventet på denne graden—
coronaen fikk skylda. 
 

Kvitbjørnposten gratulerer! 
 
         Forts. neste side  

Bak: OM John Eirik Nilsen, Storepr. Ketil Johnsen 
Foran:  Erik Fjeldstad, Rista Dosic, Andreas Mølmann 

Erik Fjeldstad holdt en 
gripende tale. 

Brr. Rista Dosic og Andreas Mølmann 
har visstnok allerede takket ja til 
hvert sitt  embede. 
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 Forts.  Fra DHSG—tre nye brødre 
 
Fung. UM Kjetil Solvang var eneste fadder som var til stede. Han gratulerte resi-
piendene og ønsket  dem til lykke videre i logelivet. Anbefalte at de måtte si ja 
dersom de fikk spørsmål om embeder - eller andre tjenester for logen. 
Storepr. Ketil Johnsen orienterte om plikter og rettigheter i forbindelse med 
«opprykket». Han orienterte også om Leiren, hva det var og hvordan man  kunne 
søke seg dit etter tre år i den høyeste logegraden.. Han overrakte en publikasjon 
som omhandlet Leiren. 
Brr. Ove Brun Mathisen og  Hans M. Ellingsen  var ansvarlig for en flott avslut-
ning på kvelden.  De serverte velsmakende Biff Stroganoff  og sjokoladepudding 

m/vaniljesaus. Tusen takk kjære brødre. 

 
 

40 ÅRS VETERANJUVEL I ALTA 
Tekst: Fred Davidsen    Foto: Knut Ottem 

Onsdag 27. oktober 2021 ble det avviklet møte i Loge 102 Svanen , Alta. 
Møtet gikk hovedsakelig ut på tildeling av 40 års veteranjuvel til bror Werner 
Digre fra Talvik. Han ble innviet som medlem av  Ordenen 10. juni 1981. 
 
Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen pg Eks DSS Fred Davidsen  deltok som embeds-
menn under den høytidelige juveltildelingen som ble ledet av  førstnevnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Kvitbjørnposten gratulerer! 
 

 

Bak fra v.: Eks Stor Skm. Bjørn- Erik Hansen, Eks Storrrepr. Einar Lie, 
Eks DSS Fred Davidsen. 
Foran f,v,: Werner Digre, OM Geir Kolstad 
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TERMINFESTET LOGEMØTE 17. NOVEMBER 2021—AVLYST 
Tekst: Fred Davidsen 

Logen vår skulle arrangere innvielsesmøte  i Ordenshuset, Hammerfest, til foran-
nevnte dato. 
 

Nok en gang spilte Corona’en oss et puss.   
 

Kort tid før møtet skulle avvikles ble det sendt ut melding om avlysning. Flere av 
logens embedsmenn viste seg å være nærkontakter til smittede personer, der-
iblant Overmesteren vår.  Smitteutbruddene hadde oppstått på arbeidsstedene 
til de enkelte. 
 

Det er foreløpig ikke kjent om noen av logens medlemmer ble smittet. 
 
OM orienterer om at møtet vil bli forsøkt avviklet 1. desember 2021. 
 
 

MINNELOGE  3. NOVEMBER 2021 
Tekst: Fred  Davidsen 

Onsdag 3. november ble det avholdt minneloge over avdøde brødre i  
Ordenshuset  i Hammerfest. 

 
Møtet ble avviklet etter ritualet og ledet av OM John Eirik Nilsen. 
Det ble en meget fin stund til ettertanke  for årene som vi har lagt 
bak oss.  
Listen over avdøde brødre er etter hvert blitt lang—46  personer—
fra 1963 og frem til i dag  2021. Det er mange flotte personligheter 
som vi savner. 
 
Det kan se ut som det for tiden er mye reise– og sykdomsfravær. 
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DISTRIKTSRÅDSMØTE 13.NOVEMBER 2021 I KARASJOK 
Tekst: Bjørn-Erik Hansen, Fred Davidsen  Foto: Bjørn-Erik Hansen 

DISTRIKTSRÅDET I DISTRIKT NR. 12 FINNMARK  
består av Storrepresentantene fra hver enkel  loge og leir;  fra Kir-
kenes, Vadsø, Honningsvåg, Hammerfest og Alta. Rådet tar for seg 
saker som angår alle logene.  Distrikts Stor Sire er leder  og samler 
medlemmene et par ganger i året. Eksempel på saker som blir be-
handlet: 
• Nytt fra Storembedsmannsmøte  
• Logens hjemmeside og Fokus 
• Den Gode Overmester   
• NOFA (hva skjer?) 
• Ny nettbutikk fra 1. Desember 2021 
• Styrkelse og Ekspansjon (nytt opplegg)   
• Deltagelse på Storlogemøte Juni 2022 
• Nominasjonsnevndens forslag til Storlogen 2022 – 2026 
• Neste Distriktstådsmøte Mars 2022 

f.V.:  Knut Erik Mauseth-Alta, Asbjørn Berg-Vadsø, Odd Harald Mathisen-Honningsvåg,  
          Ketil  Johnsen-Hammerfest, Ketil Jørgensen– Kirkenes, og sjefen sjøl Distrikts Stor Sire  
          Jon Holien. Alle er Storrepresentanter i  sine loger. 
          Fotograf var Bjørn-Erik Hansen som er Storrepresentant i Leir nr. 15 Finnmark. 
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 LEIRMØTE I ALTA 25.NOVEMBER 2021 
Tekst: Fred Davidsen 

Mandag 22. november sendte HP Bjørn-Erik Hansen i Leir nr. 15 Finnmark ut føl-
gende meddelelse til  Patriarkene: 
 
«Vi står oppført med arbeidsmøte i Alta torsdag 25.november kl. 1900.  
 
Både Hammerfest og Alta har veldig mange coronasmittede i byene. Selv om den 
største smittede gruppen er relativt unge mennesker, har også godt voksne, blant 
annet på institusjoner fått føle Coronaen på kroppen. Det har medført både syke-
husinnleggelser og dødsfall blant eldre. Vi ønsker ikke å bidra til at noen av våre 
patriarker skal bli rammet. 
 
Etter en vurdering finner vi det fornuftig å utsette dette møtet til situasjonen forhå-
pentligvis snart blir bedre.  
 
Møtet blir utsatt inntil videre « 
 
 

25 ÅRS VETERANER I REBEKKALOGE NR. 79 MERIDIAN 
Tekst: Fred Davidsen    Foto. Solfrid Mortensen 

Tirsdag 23. november ble en stor dag for loge nr. 79 Meridian og  syv av søstrene.  
P.g.a. Corona-pandemien har de gått og ventet på å få tildelt 25 års Veteranjuvel.  
Endelig var dagen der!!!!!    En sjelden dag...                                          

Følgende søstre ble en juvel og 
en fin opplevelse rikere: 
Ingjerd Løvlimo, Anne Monsen, 
Margit Rønquist, Grete  
Gebhardt, Evelyn Davidsen, Sølvi 
Løkke og Unni Liland. 
 
Tildelingen ble foretatt av  
EksOM Solfrid Mortensen. 
 
   Kvitbjørnposten gratulerer! 
 

 Foran f.v: Margit  B. Rønquist, Sølvi Løkke, Unni Liland 
Bak.f.v.:   Evelyn Davidsen, Anne Monsen, Ingjerd Løvlimo 
    og Grete Gebhardt         
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Svein S               Svein K 

Ute Inne 

INNVIELSE—TO NYE BRØDRE 
Tekst  og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 1. desember 2021 ble det avholdt møte i Ordenshuset i 
Hammerfest.  
 
Endelig var det mulig å få foretatt 
innvielse av brødre som har ven-
tet i 18 måneder! 
Møtet ble ledet av Overmester 
John Eirik Nilsen, med bistand fra 
flere «eldre» brødre på grunn av 
mange sykdomsforfall. 
OM ledet møtet med stø hånd, og resipi-
endene Petter Ridder  
Nielsen  (51) og Andre Thorsen (32) ble 
behørig innviet i vår Orden. 
 
Etter en fin innvielse ble brødrene invitert til bords av UM Jarle Marthinsen. 
Kjøkkengjengen dekket opp med  nydelig røkt svinekam med tilbehør og sjoko-

ladepudding /vaniliesaus til dessert. 
Deilig mat! 
OM holdt en fin tale og ønsket  våre nye 
brødre hjertelig velkommen til vårt bro-
derskap..   
Begge våre nye brødre hadde ordet og 
presenterte seg selv.  
Fadder til Petter R Nielsen, Tor Arne El-
lingsen, overrakte logens slips til begge  
våre nye brødre og anbefalte dem å bru-
ke det ofte. 
 
På slutten av brodermåltidet holdt Stor-
repr. Ketil Johnsen en orientering  om 
etiketten ved bordet.  

Det er meget nyttig både for gamle og unge brødre. 
 
Kvitbjørnposten gratulerer med innvielsen og ønsker våre 
nye brødre velkommen. 

Bak f.v.: OM John Eirik Nilsen , Storrepr. Ketil Johnsen 
Foran f.v.; Andre Thorsen, Petter Ridder Nielsen 

F.v.: Andre Thorsen og Petter Ridder Nielsen 
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NY YTTERDØR TIL ODD FELLOW HUSET 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

Mandag 6.desember 2021 ble 
årets julegave til Odd Fellow 
huset montert og «avduket». 
 
Brødrene Svein Kivijervi, Svein 
Sigvartsen, Odd Sigurd Løkke 
og Torbjørn Nilsen var ansvar-
lig for monteringen av ny ytter-
dør. 
 
        Resultatet ble flott!   
 
 

Det ble etter min mening en helt ny fasade og en veldig 
hyggelig adkomst til vårt kjære Ordenshus.  Kjempeflott 
arbeide brødre!  
I tillegg ble adgangen til bygget  med bl.a. rullestol gjort 
enklere da døren åpnes fra motsatt side enn tidligere.  
Døren ble kjøpt hos Nyboloft. Flott tilbud, kr. 8.500,-. 
 
Svein Kivijervi har gjennom sine kontakter i Alta sørget 
for at vi kan bruke de samme nøklene som tidligere. 

 
«SJÆFSNEKKERAN» 

Fra v.: Svein Sigvartsen og Svein Kivijervi 

ÅRETS JULETREFEST 
PÅ ODD FELLOW HUSET 4.JULEDAG 

ER DESSVERRE AVLYST  PÅ GRUNN AV DEN PÅGÅENDE PANDEMIEN 

God Jul! 
 


