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OVERMESTERS HJØRNE 
 

Mine brødre.  
Da er endelig solen tilbake her i nord og vi kan atter begyn-
ne å se etter lange og lyse kvelder.  
Vi må vel saktens enda vente litt på sol og varme, men det 
er lov å drømme. Det ser ut til at Covid spøkelset har slup-
pet taket men det er enda noen som smittes, så vi må enda 
være på vakt.  
Urolighetene i Europa preger dessverre nyhetsbildet om 
dagen. Det er forferdelige bilder som vises på nyhetskanale-
ne om dagen. La oss alle håpe at det blir en fredelig løsning 
på konflikten.  
Dessverre så ble det første møtet vårt i år avlyst, men nå ser 
det ut til at vi er på rett vei igjen. Kollegiet har gjort noen endringer på møteprogram-
met for vinter / vår termin 2022.  
 
Bror sekretær har sendt ut en mail til brødrene om nytt møteprogram, i tillegg har bror 
«Stor Redaktør» (les Eks DSS Fred) lagt inn møteprogrammet i Kvitbjørnposten.  
 
Vi har også slitt litt med å få de som står som kjøkkenkomite til å stille på møtene. Jeg 
ber alle brødre om å sjekke kjøkkenkomitelisten som bror UM Jarle har sendt ut. Det er 
den bror som står først på lista som har ansvaret for kjøkkenet den møtedagen. Er den 
enkelte bror forhindret fra å stille så er man selv ansvarlig for å ordne stedfortreder. 
Bror UM sender ut SMS til de som har ansvaret for kjøkkenet i god tid før møtet.  
 
Jeg vil også henvende meg til alle Embedsmenn, valgte som utnevnte. Husk Embeds-
mennenes plikter! Er man forhindret fra å stille på et møte, så må man gi beskjed til 
bror Overmester og man er selv ansvarlig for å finne stedfortreder. Det å måtte finne 
Embedsmenn i siste liten før møtet starter er ikke bestandig enkelt.  
 
Kollegiet har også diskutert verdien av ettermøtene våre. Vi har pratet om å ta inn eks-
terne ressurser som kan ha foredrag eller lignende, som kanskje vil gjøre ettermøtene 
våre mer attraktiv. I tillegg så har vi interne ressurser som har sakt seg villig til å holde 
foredrag på ettermøtene. Kollegiet jobber videre med dette.  
Til slutt vil jeg henvende meg til dere som er faddere og til brødrene. Om det er noen av 
brødrene som dere ikke har sett på en stund, ta kontakt med dem. Inviter dem på mø-
tene, spør om dere skal hente dem hvis de trenger skyss. Vi trenger alle hverandre og vi 
står sterkere om vi står sammen!  
 

Med vennlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.  
John Eirik Nilsen 

Overmester 

Overmester 
John Eirik Nilsen 
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MØTEVIRKSOMHETEN 
Tekst:  Fred Davidsen 

Pandemien turer fortsatt frem. OMIKRON som er den nye mutasjonen smitter 
lettere enn den gamle varianten, og har mer eller mindre overtatt for Covid -19 
i hele landet. 
 
P.g.a. fare for betydelige utbrudd etter jul– og nyttårsfeiring, stengte regje-
ringen ned hele landet med strenge restriksjoner midt i desember 2021.  
Som fryktet ble smitte-økningen formidabel i hele Norge. 
 
Storlogen anmodet derfor  logene om  å legge ned all møtevirksomhet  til 
etter jule– og nyttårsfeiringen.  
I melding fra Storlogen 4.1.2022, anbefaler de teams/nettmøter inntil man  
fikk lettelser i restriksjonene. Sekretær skulle føre protokoll uavhengig av om  
terminfestede møter ble avholdt eller ikke. (Registrere kanselleringer) 
 
For Loge 70 Kvitbjørn har nedstengingen ført til kansellering av møtet 15. de-
sember hvor man skulle tildele  40 års veteranjuveler, samt det første møtet i 
2022,  den 5. januar. 
 
Når det gjelder Hammerfest kommune og pandemien, opplyste ordfører Terje 
Wikstrøm i pressekonferanse  12. januar at kommunen god kontroll med hen-
syn til vaksinering , smitte/isolering og karantene. Smittegraden var på 1 av 3- 
med andre ord: Rimelig god kontroll i Hammerfest.  
Regjeringen er under stort press fra hele landet. Vi kan håpe at de åpner opp 
for at kommunene selv kan  iverksette nødvendige tiltak.  
 
Det skulle vurderes  eventuelle endringer i de nasjonale restriksjonene 14. ja-
nuar 2022. 
 

………………………………………………………………….. 
 
14. januar 2022 åpnet Storlogen opp for igjen å arrangere møter.  Regjeringen 
har gjort så mange lettelser at det er mulig med  hensyn til en del tiltak som 
fortsatt gjelder. 
 
Det ser ut som at vi starter med logemøte 19. januar, og leirslagning i Leir nr. 
15 Finnmark 20. januar i Hammerfest. 
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IVARETAKELSE AV ODD FELLOW HUSET 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Torsdag  6. januar 2022 ble noen pensjonister innkalt til møte med husets 
styreleder for å  finne enighet om  fortsatt  vedlikehold av huset. 
 

Til stede var: Styreleder Per 
Valved, utleieansvarlig  An-
dreas Mølmann, 
Nils-Johan Lund, Odd Sigurd 
Løkke, Torbjørn Nilsen, Ben 
Løvlien, Rolf Bjørnar Nilsen, 
Bjørn-Erik Hansen og Fred 
Davidsen. 
 
Etter hvert ble vi enige om å 
videreføre vedlikeholdet 
som «pensjonistene» har 
forestått i en årrekke. Utleie-

ansvarlig  Andreas Mølmann og  Nils-
Johan Lund skulle holde kontakt  og avtale gjøremål som 
dukker opp. 
 
Det ble bl.a. bemerket at kjøkkenkomiteene må gjøre kjøkke-
net klart til neste bruker før man forlater huset. Det medfø-
rer at mat ikke skal stå igjen i kjølerommet etter at møtet er 
avsluttet. Det blir i utgangspunktet ikke pensjonistenes an-
svar. 
 

Vi snakker hovedsakelig om garderobe, toaletter, festsal og kjøkken.  Når det 
gjelder logesal  og inventar, skal vi selvfølgelig ikke overta Inspektørs oppgave.   
Men, -dersom Insp. trenger bistand kan han kanskje kontakte Lund eller Møl-
mann. 

Lund, Valved og Løkke Mølmann, Hansen og 
Nilsen 
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TORSDAGS-DUGNAD I HUSET 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Torsdag  13.januar 2022 iverksatte  vi dugnad i OF huset, etter at vi i foregående 
møte ble enige om en arbeidsforde-
ling. 
 

Brr. Andreas Mølmann og  Nils-Johan 
Lund har avtalt og holde kontakt  og 
bli enige om arbeidsoppgaver, hvor-
etter  sistnevnte forestår innkalling av  
nødvendig mannskapsstyrke. 
Ved denne anledning var det  hoved-
saklig «spisestumøblementet» som 
hadde behov for en oppgradering.   
Vi tok for oss samtlige stoler i  festsa-
len. Stolene ble «strammet» opp i skru-
festene i treverket.  Stearin og matres-

ter m.m. i 
stolsetene og ryggen ble stimet bort med damp.  
Treverket ble rengjort med JIF og  skrubb (Pad be-
regnet til rengjøring på kjøkkenet).  I all beskjeden-
het—det ble et veldig fint resultat! 
Videre tok vi for oss garderoben og fjernet alt av  
klær og sko som hadde lagt der i uforholdsmessig 
lang tid.  Bordene som er lagret i garderoben og 
opptar bortimot halvparten av denne, er planlagt 
flyttet til salongen.  Vi fjerner et ledd av sofaen 
(kanskje to), fjerner kopimaskinen og setter vognen 
med  bord  der hvor kopimaskinen har stått . 
 

 

FORTSATT DUGNAD 
Tirsdag  18. januar 2022 fort-
satte man der man slapp 
sist.  Man tok bort to ledd av 
sofaen i salongen.  Det med-
førte plass til å flytte oppbe-
varing av bord og stoler, noe 
som gjorde selve festsalen  
fri for oppstablede stoler. 
 

 
          Forts. 
  

Fv.: Bjørn Erik Hansen, Torbjørn Nilsen, Rolf Bjørnar 
Nilsen (ryggen til), Nils-Johan Lund, Per Valved 

(styreleder), Odd Sigurd Løkke. 

Andreas Mølmann, Bjørn Erik Hansen.  



6 

 

Forts. 
Flytting av bord/stoler og ryd-
ding i garderoben, gjør at gjes-
ter, søstre og brødre vil få en 
helt annen mottakelse når de 
kommer til Odd Fellow huset.  
 
Garderoben skal males opp, da 
oppbevaring av bord og stoler 
har  skrapet opp vegger m.v. 
 
Det skal også monteres en ny 
varmeovn 
under vin-
duet.  Det vil 
gjøre kli-
maet i gar-
deroben 
godt. 
 
Salongen 
mister noen 
sitteplasser 
med denne 

løsningen, men totalt sett mener vi at endringen «heve» bygget. 

 
OPPGRADERT MØTEPLAN 

Loge nr. 70 Kvitbjørn 
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LOGEMØTE 19. JANUAR 2022 
Tekst og fot: Fred Davidsen 

Onsdag 19. januar ble det avholdt møte i Loge nr. 70 Kvitbjørn etter at det ble 
sendt ut lettelser i pandemien. 

 
Møtet ble ledet av Overmester John Eirik Nilsen. Han 
orienterte om hvilke restriksjoner som fortsatt gjaldt.  
Ingen håndhilsning, ingen broderkjede, munnbind der-
som vanskelig å overholde 1 meters regel. 
 
Han ønsket deretter brødrene velkommen til møtet—det 
var godt endelig å se igjen brødrene. 
 
OM  orienterte kort om møteendringene som ville kom-
me. 
 
Som meddelt i møteplanen var det regnskap for 2021 og 

budsjett for 2022 som var den viktigste posten på programmet i dag. 
 
Skattmester Jan Rudi Pedersen gjennomgikk regnskapet, uten  få for mange be-
merkninger.  Til tross for at møteplanen for året  var skadelidende, var regnskapet 
bemerkelsesverdig godt. 
OM forklarte det med at vår loge 
i høst var vertskap for opplæ-
ringen av nye embedsmenn. 
 
Skattmester gikk gjennom bud-
sjettforslaget som var likelyden-
de med forrige år. Man hadde 
svært få holdepunkter for å 
endre  på det. 
 
Eks OM Nils-Johan Lund gav  
styret v/OM  god kritikk for re-
sultatet på tross av de vanskelige forholdene.» Har det vært lov, så skulle vi ha gitt 
det en  applaus» sa han. 
 
På ettermøtet ble det servert karbonade m/speilegg. Det smakte godt med den 
enkle serveringen. Som det fremgår av ovenstående bilde, holdt vi god avstand mel-
lom patriarkene. 
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LEIRSLAGNING I HAMMERFEST  
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Torsdag 20. januar 2022 ble det avviklet Leirslagning i Ordenshuset i 
Hammerfest. Været den dagen var ikke det beste, så det kom ingen 
patriarker fra Alta. 
 
Hovedpatriark Bjørn-Erik Hansen åpnet møtet etter ritualet. I likhet 
med Overmester John Eirik Nilsen dagen før, uttalte også  HP at det 
var godt å komme i gang igjen. 
 
Det var ordnet med 
god avstand mellom 
stolene i logesalen,  
ved spisebordet, og i 
salongen. Corona-
restriksjonene ble 
godt ivaretatt! 
 
Møtet behandlet 
regnskap for 2021. I 
fravær av Skattmes-
ter,  holdt HP Bjørn-
Erik Hansen en gjennomgang av det. Regnskapet ble godkjent. 
 
YP Edvard Rognlid avholdt Etisk post  om emnet «Husk å si takk» - 
morsomme refleksjoner omkring takken 
 
HP orienterte også om medlemsmassen i Ordenen.  Det er 130 patri-
arker i Distrikt 12 Finnmark.  Alle er medlemmer i Leir nr. 15 Finn-
mark som er den eneste Leiren her, til tross for de store avstandene i 
distriktet. Det er forresten heller ikke grunnlag for mer enn en leir—
for få medlemmer totalt. 
 I Norge har det fra 2018—2020 vært en avgang av medlemmer fra 
Den Uavhængige Norske Storloge på totalt 2274. Det er en urovek-
kende meddelelse. Vi må bli flinkere til å få inn nye medlemmer i lo-
gene—og i Leiren. 

Foto: Fred 
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NYTT LYDANLEGG I LOGESAL 
Foto: Fred Davidsen 

Etter å ha sett annonse i «De tre kjedeledd» ble muligheten 

for å bytte lydanlegg utredet, - utover bare det å oppgrade-

re.  

Etter å ha fått tilbudet ble det til at Odd Fellow Huset AS ga 

aksept til å bytte lydanlegg i logesalen.  Her fikk vi god veiled-

ning fra Br. Nils Atle Berge fra Loge Nr. 40 Vern i Horten. 

Han har dannet eget firma som har spesialisert seg på akku-

rat dette.  Alt ble så byttet ut. Tidli-

gere hadde vi en CD-spiller, miksebord og forsterker. 

Dette ble byttet ut med en ny forsterker, nytt mikse-

bord, pc med programvare, sender til trådløse mikro-

foner og sist, men ikke minst skjermet teleslyngean-

legg. Sistnevnte representerer ett skikkelig løft for de av 

oss som opplever redusert  hørsel.   

Anlegget ble montert opp 10. november og ble innviet 

av Loge 79 Meridian den 23. november 2021.  

Alle de som fungerer som musikkansvarlig i loger og 

leir har fått opplæring i bruk og alle melder tilbake at 

det er mye enklere enn det gamle med hensyn til bruk. 

Det som gjenstår på lyden er finjustering av miksebor-

det samt justering av 

vinkel på høyttalere for å 

få ett ennå bedre lydbil-

de i logesalen. men så 

langt må vi si oss veldig 

fornøyd. Så får vi med 

tiden se hva som skjer 

opp mot lys i logesalen. 

En evt. oppgradering her 

er tenkt finansiert av eierne direkte, men det må man 

se nærmere på med tiden. 

 
 Tekst:  Eks OM Kjetil Solvang 

 

Datamaskin/PC 

Miksebord 

 

Teleslynge 

Trådløs sender 

Forsterker 
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Utleiereglement for Odd Fellow Huset AS 

           Hammerfest 
Gjelder f.o.m. 2.2.2022 
 

 
1. Lokalene leies ut til følgende arrangementer: 

a.  Barnedåp      5.000 
b. Konfirmasjoner      5.000 
c. Begravelser      2.000 
d. Møter dagtid 08-20 (firma og foreninger)  1.000 - 2.000 
e. Bryllup (se pkt 2)     5.000 
f. Jubileum (se pkt 2)     5.000 
 

    Til formål nevnt i pkt 1 e-f, kan kun lokalet leies til medlem av logene   
 79 Meridian og 70 Kvitbjørn, til formål for medlemmet selv, ektefelle / sam-

boer, barn, barnebarn, oldebarn, svigerforeldre og svigerbarn. Det er medlem-
met av logen som regnes som leietaker.  

 
3. Medlem av logene Meridian og Kvitbjørn betaler halv pris for samtlige formål 

nevnt i pkt 1, med unntak av pkt. 1 d.  Ved begravelse av medlem av logene 
Meridian og Kvitbjørn, betales det ikke leie.  

 
4. Utleie kan skje til annet formål enn det som er nevnt i pkt. 1, der dette ikke 

synes ubetenkelig med tanke på slitasje eller lignende av lokalet, men skal 
være forelagt styreleder før avtale gjøres.  

 
5. Leiesum skal være betalt forskuddsvis. 
 
6. Leietaker er ansvarlig for arrangementet, og skal påse at det  er ro og  orden i 

og omkring lokalet mens arrangementet pågår. 

 
7.    Leietaker er ansvarlig for skader som måtte oppstå på bygning eller inventar

    i leieperioden. Dersom forsikring kommer til anvendelse står leietaker til     

    ansvar for den enhver tid gjeldende egenandel. 

 

           Forts. 
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8. Lokalet leveres leietaker i bruksklar stand. Det vil si rengjort med tilhørende 

utstyr som dekketøy, bestikk, kjøkkenutstyr m.m. Lokalet leveres  tilbake i 

samme stand etter endt leieperiode. Utstyr som har vært be nyttet skal være 

satt tilbake på anvist plass.  

 
9. Alt av avfall/søppel, inne som ute, medtas av leietaker etter endt leieforhold. 

Sorteringsposer og avfallssekker finnes tilgjengelig for slikt  bruk. 

 

10. Av hensyn til lokalets nærmiljø/nabolag skal arrangement i ukedagene av-

sluttes innen kl. 24.00. Ved arrangement fredag/ lørdag skal arrangementet 

avsluttes innen kl. 0300. 

 
11. Lokalet er absolutt røykfritt. Røyking kan kun foregå utendørs på anvist 

røykeplass.  

 
12. Nøkler utleveres leietaker kun gjennom lokalets utleieansvarlige.  

 
13. Etter endt arrangement tilbakeleveres nøkler til samme, som etterser og 

kontrollerer lokalets stand mht. renhold, skader m.m.  

 
14. Leietaker plikter å følge de gjeldende politivedtekter og andre pålagte myn-

dighetsregler.  

 
 Styret 
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INFO  -  Odd Fellow Huset A/S Hammerfest  -  27.01.2022 
     Styreleder Per Valved 
 
Det har vært etterlyst info om driften av Odd Fellow Huset A/S. Tidligere har det vært 
orientert om dette fra styreleder i logemøte, men jeg velger å ta informasjonen gjennom 
Kvitbjørnposten, siden jeg vil ha et lengere reisefravær nå i vinter.  
Representant i styret fra Meridian vil sørge for orientering i sin loge på den måte hun 
velger.   
 
Odd Fellow Huset A/S står seg godt økonomisk, takket være god drift gjennom mange år. 
Kostnadene er holdt nede ved at bygget er holdt ved like av driftige seniorer i Kvitbjørn.  
 
Disse forestår også nødvendig renhold på vegne av Odd Fellow Bygget A/S, og logene får 
en nøktern fakturering for dette. Slik håper vi det vil fortsette. Odd Fellow Huset A/S og 
dens eiere (logene), har mye å takke denne gjengen av seniorer. 
  

Økonomi 
Odd Fellow Huset A/S har god likviditet med en bankbeholdning kr. 219.000 (uforfalte 
krav kr. 9.500). Restgjeld på bygg er kr. 347.000,-.  
Årsresultat etter betalinger av renter lån er på kr. 60.000,-. Av større kostnader 2021 var 
lydanlegg til logesalen kr. 47.000 og ny ytterdør kr. 19.000 (montert av seniorgruppa).  
I budsjett 2022 legger vi opp til et årsresultat, etter betalte renter på lån, på kr. 51.000, 
og da etter planlagt vedlikehold og nyinvesteringer på kr. 100.000, hvor inngår varme-
pumpe til klubbrom og maling av bygget utvendig.  
Alle beløp i dette punkt er avrundet til nærmeste tusen.  
 

Utleievirksomhet 
Utleievirksomheten har vært svært begrenset gjennom de siste to år på grunn av pande-
mien. Utleieansvaret er nå overtatt av Andreas Mølmann, og han får bistand fra Eva 
Karlsen fra loge Meridian. Styret ser det som svært positivt at vi nå har fått permanent 
utleieansvarlig, etter at denne oppgaven har blitt løst midlertidig av Kjetil Solvang.  
Styret har vedtatt justert utleiereglement som gjelder fra 2.2.22. Fullstendig utleieregle-
ment vil bli slått opp på egnet sted i logebygget, samt at det kunngjøres i Kvitbjørnpos-
ten. Halv pris for logemedlemmer videreføres.  
 

          Forts. 
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Forts. 
 

Vedlikehold 
Som nevnt ovenfor har vi en seniorgruppe fra loge Kvitbjørn, som er uvurderlig. Gruppa 
ledes av (general) Nils Johan Lund. 
Det er nå også innledet et samarbeid mellom seniorgruppa og utleieansvarlige med tanke 
på å samordne nødvendige ting opp mot innkjøp og annet.  
 
Hva er gjort nylig: 

 Nytt lydanlegg, som Kjetil Solvang har stått for montasje av. Det er verd å nevne 
her at søster fra Meridian, Hege Arvidsdatter, har donert kr. 15.000 til innkjøp av 
det nye lydanlegget. Hun er holdt orientert om arbeidet med anlegget og har fått 
en stor takk fra styret.  

 

 Rengjøring av yttertak for mose og trær. 
 

 Rens av samtlige stoler i klubbrom og vask av stolben. Stolene framstår nærmest 
som ny. 

 

 Montering av ny ytterdør. 
 

 Montere lettvegg i salong for å skjerme lager for stoler og bord. 
 

Hva ser vi for oss må gjøres framover? 

 Styret har et ønske om å installere varmepumpe(r) for å kunne ha en jevn god tem-
peratur i klubbrommet. Det er innhentet tilbud, men det er ikke tatt noen beslut-
ning. Om det blir en realitet er avhengig at de totale kostnader blir tålelig. 

 

 Utskifting, event. sparkling av noen takplater i salongen etter vannskade for noen 
år siden.  

 

 Maling av bygget utvendig. Vi ser for at dette arbeidet kan gjøres på dugnad, men 
med leie av stillaser og eventuelt lift.  

  

     

 Det er mulig vi må ha en rundvask av huset til våren.   
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INFORMASJON FRA STORLOGEN 
 

Følgende er sakset fra «Nytt fra Storlogen», publisert  2. februar 2022: 
 
«Informasjonen fra helsemyndighetene og regjeringen, gir grunnlag for at vi nå 
kan åpne opp for tilnærmet normal møteaktivitet.  Loger og leire kan gjennomføre 
sine møter med noen smittevernsbegrensninger.                                                      
Antallsbegrensningene er nå opphevet når man sitter på faste tilviste plasser. 

Det presiseres at det er et individuelt ansvar å vurdere risiko for hver enkelt. 

• Er du syk eller mistenker at du er smittet, bli hjemme. Har du hatt nærkontakt 
med en smittet, bli hjemme. 

• Unngå mingling i foajeer eller salonger.  Bruk munnbind dersom 1 meters av-
stand ikke kan overholdes. 

• Medlemmer skal gå rett til anvist stol i logesalen. 

• Etter logemøte går man direkte til anvist plass i spisesal og blir sittende. 

• Håndhilsning utelates. 
Terminpassord avkreves ikke. Broderkjeden/søsterkjeden kan utelates.» 

 
Det er ikke tvil om at pandemien med  alle restriksjonene har vært uheldig for 
fremmøte av brødre.  Terskelen for å gå på møte etter bortimot 2 års opphold, 
litt til og fra, har gjort sitt. 
 
 
LOGEMØTE 2. FEBRUAR 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 2. februar ble det avviklet logemøte i Ordenshuset  i Hammerfest.  
Møtet ble åpnet etter ritualet av Overmester John Eirik Nilsen. Han informerte 
om ovenstående fra Storlogen.  Det var 21 brødre tilstede. 
  
Det ble et flott logemøte. Etter åpning og de 
faste sakene,  ble Thomas Wildey  tema.  OM  
tok for seg hans logeliv fra begynnelse til  slutt.  
Han hadde noen gode hjelpere, men det er 
ikke tvil om at  det var hans visjoner  som har 
dannet grunnlaget for Ordenens liv.  Det mes-
te av hans tanker er like aktuelle i dag som  de 
var fra 26. april 1819—Ordenens  
«fødselsdag». 
    Forts. God avstand mellom brødrene 
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Svein S               Svein K 

Ute Inne 

Forts. 
Kap. Bengt Solstad Hansen avsluttet møtet med en 
tankevekkende etisk post som ble avsluttet med  
musikkstykket «You raise me up». 
 
På ettermøtet serverte UM Jarle Marthinsen smak-
fulle snitter. 

Eks Stor Skm. Bjørn-Erik Hansen tok ordet  og beklaget at han 
hadde hatt mobiltelefonen oppe under møtet. Han tilføyde at 
mobiltelefonen hans hadde en dårlig operatør (han  sjøl). Det 
var for å teste ut høreapparatet mot den nye teleslyngen. Han 
rettet takk til UM for gode snitter og for at vi alltid kommer til 
dekket bord. 
Bror Jan Egil Aune sa at han hadde vært i tvil på om han skulle 
gå i logen denne kvelden, da dagen i dag var datoen for hans 
sønns  bortgang.  Han var imidlertid glad  for at han  var kom-
met.  Han er glad i logen, og setter stor pris på  sin deltakelse i 
spesielt Nevnd  for Omsorg. 

UM Jarle Marthinsen takket for hjelpen med kveldens meny.  Hele kjøkkenkomiteen 
var forhindret  fra å møte. Da dukket bror Svein Kivijervi  opp og bidro i matlagingen 
sammen med UM. Flott gjort! 
 
 

LETTVEGG I SALONGEN 
Onsdag 9. februar startet arbeidet med å sette opp en lettvegg i salongen for å lage 

et lite lagerrom til bord og stoler.  Leder for arbei-
det var bror Rolf 
Bjørnar Nilsen. 
 
Arbeidet besto i å 
sette opp stendere, 
og deretter smart-
panel.  Det skal pa-
neles på begge si-
der. Listing kommer 
til slutt. 
Avlukket  og  bakdø-
ren  blir skjult av  
forheng. 
Se neste side. 
  

    Forts. Rolf Bjørnar Nilsen 
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Forts. fra forrige side 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Loge nr. 102 Svanen, Alta, 

som vår loge er fadder til, har meldt opphør. Den er i ferd med å bli 
nedlagt.   
Logen har i flere år lidd under mangel på rekruttering.  Nå er gren-
sen for drift ikke lenger tilstede.  Saken er behandlet på møte i Alta 
onsdag 23. februar. Beslutningen er endelig.  
Vi får se om det er noe vi kan bistå dem med. Det er virkelig synd 
dersom vi ikke lenger skal få ha kontakt med våre hyggelige brødre i 
Alta. 


