
  

Nr. 2    Informasjonsorgan for Loge nr. 70 Kvitbjørn     mai 2022 

  

  

  

        
INNHOLD: 
 OM’S HJØRNE…………………………………..SIDE 2 
  16.FEBRUAR 2022— LOGEMØTE……….SIDE 3 
 GITAREN I OF HUSET………………………...SIDE 4 
 16.MARS 40 ÅRS VETERANER…………...SIDE 5 
 FERDIGSTILLELSE AV LAGERROM……...SIDE 8 
 6. APRIL 2022—INNVIELSE………………..SIDE 9 
 7. APRIL 2022—LEIRSLAGNING………...SIDE 11 
 20.APRIL 2022– LOGEMØTE……………..SIDE 12 
 4.MAI 2022-FORFREMMELSE…………...SIDE 13 
 18.MAI 2022—LAKSEAFTEN……………..SIDE 14 

 19.MAI 2022 –LEIRSLAGNING ALTA….SIDE 16 
 MALING AV OF HUSET….………………….SIDE 16  
  

NYE 40 ÅRS VETERANER 

NYE BRØDRE 

God Sommer! 



2 

                              OVERMESTERS HJØRNE 
Mine brødre.  
Da har vi gjennomført vårt siste møte i vinter/vår terminen. I de 
siste dagene av mai måned har vi også fått smake på litt godvær 
og gradestokken har krøpet godt over 10 grader. Det er ikke så 
mye som skal til før en bleik og frossen finnmarking føler seg vel 
igjen. La oss håpe at dette er starten på en god og varm sommer.  
Vi har vært igjennom en relativt hektisk vinter og vår termin. Det 
startet jo ikke så bra da vi måtte avlyse det første møtet i januar, 
dette pga utfordringer med smittespredning i kommunen.  
 

Fra midten av januar måned har vi så å si fått avholdt alle våre 
terminfestede logemøter, bortsett fra vår festloge. Vi har fått 
gjennomført 25 og 40 års veteranjuvel tildeling, gradspasseringer 
samt opptak av nye brødre. Det siste er kanskje det aller viktigste, vi 
trenger nye brødre for at vår orden skal ha grunnlag for videre drift i 
årene som kommer. 

 

Dette leder meg rett over til neste emne, nemlig nedleggelsen av Loge 102 Svanen i Alta. Som 
dere alle kjenner til, legges logen i Alta ned 30.juni. 01.juli vil loge Kvitbjørn få overført et 20-talls 
nye brødre fra Alta som ønsker å være med videre. Det vil bli etablert en broderforening i Alta 
som skal ivareta den lokale driften og på sikt arbeide med å starte opp en ny loge. Undertegnede 
har vært i dialog med leder for interimsstyret i Alta og vi vil ha et møte i juni for å diskutere over-
gangen av våre nye brødre. Det vil også vurderes om det sittende kollegiet kan gjennomføre mø-
ter i Alta ut over høsten. Alt dette vil vi komme tilbake til på en av våre første møter i høsttermi-
nen.  
Jeg vil rette en stor takk til alle embedsmenn, valgte som utnevnte for den jobben dere har utført 
i inneværende termin. Det er lett å være Overmester når man har dyktige og pålitelige embeds-
menn som stiller opp når man ber om det. Jeg vil denne gangen også rette en spesiell takk til de 
brødre som bestandig stiller opp når vi får forfall blant embedsmenn. Det er godt å vite at man 
har dedikerte brødre som alltid stiller opp når man spør i siste liten. Takk!  

 

I løpet av sommeren (etter Storlogemøte) vil bror sekretær sende ut møteprogram samt liste 
over privatnemd for høst 2022. Jeg ber den enkelte bror å sjekke lista når man har kjøkkentjenes-
te. Kan man ikke gjennomføre sin kjøkkentjeneste så er man selv ansvarlig for å skaffe erstatter 
eller bytte med noen andre. Vær snill og hjelp bror Undermester i dette arbeidet!.  
Det vil bli en spennende høst og vi starter opp på vårt første møte med tildeling av 40-års vete-
ranjuvel. Det vil i tillegg bli gjennomført festloge samt fellesmøte med loge 63 Nordlys her i Ham-
merfest.  
Da vil jeg ønske hver og en av dere en riktig god sommer. Lad batteriene, tilbring tiden med fami-
lie og nyt sommeren, for det blir sommer i nord i år igjen.  
Vi sees til ny giv onsdag 07.september.  

                                       
                                        Med broderlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.  
John Eirik Nilsen  

Overmester  

 
 

Overmester 
John Eirik Nilsen 
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LOGEMØTE I ORDENSHUSET I HAMMERFEST 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 16.februar kl 1900 ble det arrangert 
logemøte med ny fungerende Overmester. OM 
er på HV -øvelse og UM Jarle Marthinsen fung-
erte. 23 brødre til stede. 
 
Logen ble åpnet  etter ritualene og brødrene ble 
hilset velkommen av Fung. OM Jarle Marthin-
sen.  Sistnevnte hadde forberedt seg  godt og 
ledet møtet som om han aldri hadde gjort noe 
annet.  Vel blåst  bror Jarle! 

Underveis i møtet refererte han 
brev fra Loge  nr. 102 Svanen i 
Alta.  De er startet prosessen med å stenge ned logen. Årsaken 
er  dårlig rekruttering  og utslitte  logebrødre som ikke lenger 
orker «gjenbruken» av medlemmene.  Overmesteren sitter eks i 
sin tredje periode pga manglende interesse for å overta embe-
der.  Det er virkelig synd dersom det går denne veien. 
Loge nr. 70 Kvitbjørn er fadderloge til  Altalogen. 23.februar blir 
avgjørelsen tatt. Vår loge deltar med representanter, - HP,  
EksOM og UM. 

Også vi i Hammerfest merker at fremmøteprosen-
ten er relativt lav. Vi snakket  om hva man kunne 
bidra med for å vekke større interesse blant brød-
rene. Hva med foredrag, quiz etc. på ettermøtet?   
 

Møtet ble avsluttet med etisk 
post av Kap. Bengt Solstad 
Hansen, som tok for seg emnet »Vær mot andre som du 
vil at ande skal være mot deg». En fin tankevekker. 
 
På ettermøtet ble det servert nydelige snitter, laget av 
Bror Torbjørn Nilsen og Eks Stor Skm Bjørn-Erik Hansen.  
EksOM Rune Angel Olsen deltok også i kjøkkenkomiteen. 
Flott jobb. 
 
Møtet artet seg omtrent som før pandemien, med lettel-
ser av restriksjonene.  Kjære brødre—nå går vi mot bedre 
tider. 

Fung.OM Jarle Marthinsen og 
Storrepr. Ketil Johnsen 

Eks Stor Skm Bjørn-Erik 
hefter ikke med å kaste 
seg  ut  i koppvasken. 
Godt eksempel til etter-
følgelse. 

EksOM Arne Moe 
var også på møtet 
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GITAREN I ODD FELLOW HUSET 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

ble innkjøpt av Eks Storrepr. Lorents Roksvaag for mange år siden. 
Logen har hatt mange «trubadurer», så 
gitaren har vært til glede for veldig 
mange opp igjennom årene.  

Vi har holdt den ved like på den måten 
at de som skader den eller sliter streng-
er, sørger for å reparere skaden. Denne 

skaden ble oppdaget like etter at huset hadde vært utleid ei helg.  
Det mangler en «plugg»? for å holde strengen på plass—hvor får vi en 
slik uten musikkforretning? 
 
Undertegnede skulle lete etter noe annet i «roteskuffen» sin hjemme.  
Plutselig dukket det opp 3 plugger—helt identisk med den som mang-
let.  I tillegg fant jeg et helt nytt sett med gitarstrenger.  Det medførte 
at gitaren nå henger på sin faste plass i baren—klar til bruk. 
 
Kanskje vi må vurdere å fjerne gitaren når det skal leies ut til selska-
per—eller? 

     Mangler 
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VETERANJUVELER 16. MARS 2022 
Tekst: Fred Davidsdn   Foto: Jan Egil Aune og Fred Davidsen 

Denne  datoen vil for alltid stå i historien til loge nr. 70 Kvitbjørn. Endelig var det 
tid for å tildele veteranjuveler til fem brødre., både 25 og 40 års veteraner. 
Denne hendelsen har blitt utsatt flere ganger  på grunn av  Pandemien som har 
plaget verden. Det var 38 brødre til stede. 
 
Vår loge hadde  som sagt fem brødre som for lengst 
hadde gjort seg fortjent til å motta denne hyllesten.   
40 års veteranene var: Eks Stor Skm. Bjørn Erik 
Hansen, EksOM Arne B. Moe,  EksUM Svein Sig-
vartsen og EksCM Kjell Valle. 
25 års veteran var: EksOM Odd Sigurd Løkke. 
  
Møtet ble åpnet av Overmester John Eirik Nilsen 
som etter hvert ønsket Stor Skm. og hans embedsmenn velkommen. 
Følgende embedsmenn deltok i seremonien.: Stor Skm Paal Østmoe, DSS Jon 
Holien , Storrepr. Ketil Johnsen, Eks DSS Fred Davidsen og EksOM Edvard Rognlid. 
 
Storlogen ønsker å foreta tildelingen til brødre som har hatt embeder i Storlogen. 
P.g.a. at en av veteranene var Eks Stor Skm  Bjørn-Erik Hansen, fikk vi besøk fra 
Storlogen ved Stor Skattmester Paal Østmoe og Distrikts Stor Sire Jon Holien. 
 
Tildelingene ble flott utført av Stor Skm. og de øvrige Storembedsmenn.  
Man registrerte at veteranene var meget fornøyd og satte stor pris på  den flotte 

seremonien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   FORTS.

DSS Jon Holien og Stor Skm. Paal Østmoe 

Foran f.v.: Kjell Valle, Svein Sigvartsen, Bjørn-Erik Hansen, Arne B. Moe, Odd 
Sigurd Løkke. 
Bak fv.: Storrepr.Ketil Johnsen, DSS Jon Holien, Stor Skm. Paal Østmoe, OM 
John Eirik Nilsen, EksDSS Fred Davidsen, EksOM Edvard Rognlid 
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Forts. fra forrige side 
UM Jarle Marthinsen inviter-
te til bords. Det åpnet med en 
skål for Den Uavhengige Nors-
ke Storloge, og Sangen til Loge 
Kvitbjørn. 
Det ville bli servert svinestek 
med tilbehør, og sjokolade-
pudding til dessert 
Maten var laget av Rolf Bjør-
nar Nilsen som dessverre ikke 
var tilstede. Han var blitt syk. 
Nydelig mat og fin servering. 
 
Etter hovedretten talte Stor 
Skattmester Paal Østmoe. Han gratulerte alle vetera-
nene med juvelen og 185 års erfaring og kompetanse. 

Han overrakte blomster, en hilsen fra Stor Sire og et lys med  OF logo.  Han orien-
tert også om en polsk broderforening som 
hadde et vanskelig arbeide med flyktninger 
fra Ukraina. Storlogen støttet dette arbeidet. 
 
OM John Eirik Nilsen gratulerte alle veterane-
ne og takket dem for alt arbeidet som de had-
de lagt ned gjennom årene til beste for Logen 
og Ordenen.  Han overrakte blomster og en 
diplom  som minne  de dagene juvelen hang i 
skapet. 
 
EksOM Odd Sigurd Løkke takket Stor Skm. for en flott opplevelse under veterantil-
delingen.  Han hadde hatt en fin reise i Ordenen og tenkte på hvor lett han ble in-
kludert i Logen under byggingen av vårt Ordenshus; mange flotte minner.  Han tak-
ket sin fadder Bjørnar Hansen for flott oppfølgning gjennom årene. 
 
Eks Stor Skm. Bjørn Erik Hansen holdt tale og takket for tildelingen til 40 års vetera-
nene. Han hadde fortsatt sitt første møte med Logen i minne. Han hadde gått i ring 
(trodde han) og det var veldig høytidelig. Han har vært særdeles aktiv gjennom sine 
vel 40 år i Ordenen. Han refererte til en imponerende (redaktørens ord) CV på de 
forskjellige embedene han hadde hatt. 
         FORTS 
 
 

Flott dekket bord. 

OM John Eirik Nilsen og 
DSS Jon Holien 
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Forts. fra forrige side 
 
Storrepr. Ketil Jørgensen  fra loge 55 Varanger, Kirkenes, hilste fra EksOM Trygve 
Røtvold og EksDSS Alf Jørgensen –alle gratulerte. 
Bror Ketil takket også for maten etter at de tilstedeværende  hadde avsluttet dess-
erten. 

 
EksOM Knut Ottem  gratulerte veteranene. Han orienterte deretter  
kort om tilstanden i Loge nr. 102 Svanen som er i ferd med å ned-
legges. Det er trist, men det var ingen annen utvei lenger. 
Det var gjort undersøkelser i Logen og det kan se ut til at rundt 15 
brødre vil ta overgang til vår loge. Velkommen skal de være. 
Dersom det ikke er noe i veien for det, vil de forsøke å opprette en 
Broderforening  med tanke på å få logen opp å gå igjen. 

 
EksOM Bjørnar Hansen  har vært plaget 
med sykdom i mange år og har derfor 

heller ikke vært på logemø-
ter på mange år. Denne 
seansen ville han imidlertid 
få med seg.  Med god hjelp 
av  sin opp-passer for dagen, 
Bror Jan Egil Aune, ble han 
hentet på bopel. ENDELIG 
FIKK HAN FORSØKE STOL-
HEISEN SOM HAN  BIDRO 
TIL Å FÅ TIL HUSET! 
 
EksOM Dagfinn Nicolaysen, 

vår eldste bror, har heller ikke 
vært på møter i den senere tiden.  Han er etter 
hvert flyttet til Kirkeparken Omsorgsenter hvor han 

har fått seg en liten leilighet.  Han ble også hentet til møtet av brødre. Bror Dagfinn 
opplyste at han var i ferd med å miste synet.  Han hadde ennå «gangsyn» så han 
klarte seg. 
 
Det var utrolig hyggelig at de sistnevnte to brødrene tok turen til logen igjen! 
 
 

Kvitbjørnposten gratulerer veteranene med tildelingene av juvelen.  

EksOM Knut Ottem 
Loge 102 Svanen, Alta 

EksOM Bjørnar og hans 
opp- passer Jan Egil Aune 

EksOM Dagfinn  Nicolaysen og Thias  
Ellingsen i hyggelig passiar 
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Foto: Fred 

FERDIGSTILLELSE AV ARBEIDET I SALONGEN 
Tekst: Fred Davidsen  Foto: Jarle Marthinsen 

Mandag  28. mars iverksatte UM Jarle Marthinsen arbeidet med å ferdigstille 
skilleveggen i salongen; dette etter avtale med Rolf Bjørnar Nilsen. 
Tilfeldigvis dukket «unge» Davidsen opp, brettet opp armene og bisto i arbeidet. 
 
Bror Jarle hadde utstyrt seg med skikkelig verktøy, så jobben gikk som en lek, og 
rimelig hurtig. 

 
I all beskjedenhet må vi si oss veldig godt fornøyd med resultatet som gjør at vi får 
større garderobe. I tillegg trenger vi ikke å ha stoler stablet langs veggene . 
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INNVIELSE  
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 6. april 2022 ble en fin og minnerik møtedag for loge nr.70 Kvitbjørn, og 
kanskje enda mer for disse to nye brødrene våre. Christian Krûger og Svein Tore  
Solberg ble innviet i Ordenen i en flott og høytidelig seremoni. 

 
Møtet ble ledet med stødig hånd av 
Overmester John Eirik Nilsen (OM)
og hans embedsmenn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etter at seremonien var avsluttet, ble alle de tilstedeværen-
de brødrene invitert til brodermåltid  i Festsalen av  Under-
mester  Jarle Marthinsen (UM). 
Kjøkkenkomiteen som besto av Edvard Rognlid og Petter 

Ridder Nielsen, serverte 
Kyllinggryte med tilbehør 
og  fruktcoctail til dessert. 
Deilig mat. 
 
OM minnet dem om  innvi-
elsen som endte med at de 
ble kalt «Bror».  Han gratulerte våre nye brødre 
og ønsket dem velkommen inn i Ordenen og Loge 
nr. 70 Kvitbjørn. Tradisjonen tro, overrakte han 
dem hvert sitt eksemplar av logesangene våre.  På 
baksiden hadde alle tilstedeværende skrevet sitt 
navn. Den er grei å ha i minneboka. 
 
Insp. Leif Arne Eide, fadder til bror Christian for-
talte at han hadde dratt Christian med på mye 

rart opp gjennom årene. -Det nyeste er at vi er blitt  Ordensbrødre, sa han. Han 
gratulerte, overrakte  et logeslips  og  gav bror Christian en bamseklem. 
Christian Krüger startet med å si at han beklageligvis ikke kjente reglene her ennå.  
Han takket imidlertid for  invitasjonen. Han opplyste at han  var litt skeptisk til hva 
          Forts. 
 

Christian  Krüger Svein Tore Solberg 

Glade kokkegutter! 
Edvard Rognlid og Petter 

Ridder Nielsen 
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Forts. 
han skulle oppleve, men at han syntes det hadde vært fint. Han hadde også regi-
strert at det var stor spredning i alder blant medlemmene. Det satte han pris på.  
Han likte å høre og snakke med «eldre» personer og høre historier fra «gamle da-
ger». 
 

EksDSS Fred har foreløpig tatt opp stafettpinnen etter bror Lorentz A. Roksvaag, og 
fremførte diktet «Din neste», skrevet av bror Harald Askevold, Haugesund.  Det var 
tradisjon på innvielsene i den tiden bror Lorentz levde. 
 
UM Jarle Marthinsen  gratulerte bror Svein Tore—endelig etter lang ventetid i Co-
ronatida er du endelig blitt medlem og min bror. Også han overrakte et slips til sitt 
fadderbarn. –Du trenger ikke å møte hver gang, bare du kommer på møtene så ofte 
du kan, minnet han om. 
Svein Tore Solberg minnet om at bror Jarle visstnok hadde maset på ham i 28 år om 
å bli med i logen.  Endelig var dagen der. 
Brodermåltidet  ble avsluttet med sangen «Vi sier alle ha takk for mat…...» - så tak-
ket UM «kokkene» for godt arbeid og god mat. 27 brødre til stede.   

UM Jarle Marthinsen Øystein Perry Storelv og Svein 
Erik Kristoffersen 

Fv.: Bengt S. Hansen, Rolf Bj. 
Nilsen og Raymond Sletten 
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LEIRSLAGNING I HAMMERFEST 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Torsdag 7.april 2022 kl 1900 startet  møtet i  Ordenshuset i Hammerfest under 
ledelse av Hovedpatriark Bjørn-Erik Hansen. 
Oppmøtet i Corona-tiden har ikke vært spesielt gode.  Forhåpentligvis vil patriarke-
ne etter hvert  komme tilbake . Til dette møtet hadde 17 patriarker funnet veien til 
Ordenshuset, noe vi må si oss fornøyd med.  Det er oppgang av besøkende. 
 
HP gjennomførte møtet etter ritualet på sin vanlige måte, ispedd noen uskyldige  
humoristiske kommentarer.  Det letter på stemningen og får folk til å  slappe av. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Underveis i møtet var han innom Loge 102 Svanen som er i ferd med å nedlegges. 
Det var blitt opplyst at hel 19 brødre ønsket å melde seg inn i Loge 70 Kvitbjørn! 
Han var også så vidt innom Leirslagningen i Kirkenes 29.-30.april som ville bli avlyst  
av mangel på resipiender. 
 
På ettermøtet serverte Hans Kristian Østvik og Nils-Johan 
Lund  kyllinggryte med tilbehør. Det hører med til historien at 
maten ble laget til logemøtet dagen før av Edvard Rognlid. Det 
ble noe feilberegning av antall oppmøtte, så det var mat nok til 
å dekke også Leirslagningen dagen etter. Her kastes ingenting! 
 
Etter at  bespisningen var avsluttet, tok HP Bjørn-Erik Hansen  
for seg første del av det nyutviklede Utviklingsprogrammet  
for Leiren. Programmet er lagt ut på Power Point  og var et 
veldig fint vektøy.  Det kan like godt brukes på vordende patri-
arker som til oss «eldre» som også har godt av litt oppfriskning. 

Godt oppmøte! Nils-Johan Lund i kjent positur, sammen med 
makker Hans Kristian Østvik 

Bjørn-Erik Hansen 
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LOGEMøTE 20.4.2022  

Onsdag 20. april ble det awiklet logemøte i Loge nr. 70 Kvitbjørn under ledelse av 
Overmester John Eirik Nilsen. Møtet ble åpnet etter ritualet og flott gjennomført av 
OM og hans embedsmenn.Det var 24 brødre til stede.  

Det startet med innsettelse av nye embedsmenn.  

Bror Andreas Mølmann ble innsatt som Venstre Assistent hos OM.  

Bror Rista Dosic ble innsatt som Høyre Assistent hos UM.  

I forbindelse med krigen i Ukraina fremsatte Nevnd for Utadvent arbeid forslag om å 
benytte kr. 30000 av nevndens midler til beste for nødlidende.  

Det var også kommet en forespørsel fra Ambulansene om midler til å gå til innkjøp av 
en gave til små barn som kom ut for traumatiske hendelser i forb. med ambulansetje-
nesten. Det å gi en bamse - Storebjørn - hadde hatt stor positiv effekt på barna. En 
bamse kostet kr. 50,-. Forslag om å gå til innkjøp av antall likt medlemstallet i logen.  

Kollegiet hadde drøftet sakene og foreslo å gi kr. 15000 av logens midler til Ukraina 
og kr. 5000 av Nevndens midler til «Bamseaksjonen». Det ble foretatt avstemming 
som var gunstig. 

Kap. Bengt S. Hansen holdt en Etisk pot som omhandlet emnet 
«Hvorfor er jeg en Odd Fellow».  

På ettermøtet holdt UM Jarle Marthinsen foredrag om emnet 
Trafikksikkerhet i hverdagen. Han min-
net oss om hva man bør tenke på un-
der kjøring. En liten time gikk fort sam-
men med en engasjert  og dyktig fore-
leser.  

UM 
Jarle Marthinsen 
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LOGEMØTE 4. MAI 2022—FORFREMMELSE 
Onsdag 4. mai kl 1900 åpnet OM John Eirik Nilsen møtet som hovedsakelig be-
handlet Den Edle Kjærlighets Grad  (DEKG).   
 
Møtet ble åpnet etter ritualet med 33 
brødre tilstede. Det var særdeles hyggelig 
å se så mange brødre på møtet.  Det be-
gynner å normalisere seg etter Pande-
mien. 
Etter åpningen gikk OM 
og hans embedsmenn 
over til forfremmelse av 
brødrene Øystein Krü-
ger og Rolf Johnny Nil-
sen. 
 
Vi har fantastisk flinke brødre i vår loge 
som fremførte en flott illustrasjon av  gra-
dens  innhold. 
 
Etter at møtet  var avsluttet ble brødrene 
invitert til brodermåltid av viseverten, UM 
jarle Marthinsen. 
Kjøkkenkomiteen serverte hjemmelaget 
ertesuppe laget av Per Valved,  Bengt 
Solstad Hansen og Ulf Mathisen. Til dessert serverte de is—deilig mat. 
 
OM gratulerte brødrene med DEKG og  beklaget at Covid hadde hindret at det 
gikk så lang tid før de kunne få graden, - men, nå var de endelig kommet et skritt 
videre. 
 
På vegne av brødrene, takket bror Rolf Johnny for ny grad og for tilliten. Flotte 
skuespillere. Det å være god mot vår neste, kan godt relateres til dagens samfunn 
også.  
Fadder til Rolf Johnny, bror Ben Løvlien, gratulerte med graden. 
 
Bror Arne Reidar Moe, sa at pga arbeide var det to år! siden han hadde vært i 
logen.  Det var godt å komme tilbake; til å se alle de gode ansiktene igjen. Som 
fadder til bror Øystein,  gratulerte han og håpet at de hadde hatt en fin opplevel-
se.—Graden passer deg! Du er god til å ta vare på andre. Du er «en edel bror og 
venn», avsluttet bror Arne med. 
         FORTS. 

Foran: Rolf Johnny Nilsen og Øystein Krüger. 
Bak: Overmester John Eirik Nilsen 
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Forts. 
Hovedbordet  med dagens hovedpersoner til høyre. 

Til venstre en 
del av forsam-
lingen med 
Ben Løvlien 
og  Tor Arne 
Ellingsen nær-
mest, 
 

Kvitbjørnpos-
ten gratulerer 
med den nye 
graden. 
Tilslutt orien-

terte leder i Ordenshuset, Per Valved,  om ståa i huset.  Vi har god økonomi.  Pla-
nen er at vi skal male Ordenshuset  i sommer (start 18. mai?).  Vi trenger 3 –4 brød-
re til jobben sammen med ansvarshavende Rista Dosic.  Interesserte melder seg. 
Det vil bli montert stillas om kort tid. Den vil flyttes rundt huset etter hvert som vi 
går frem.  
Vi har nå bestilt varmepumpe til  selskapslokalet, type Mitsubishi. Monteres opp i 
nærmeste fremtid. 
 
 

LOGEMØTE 18.MAI 2022—LAKSEAFTEN 

Tekst og foto: Fred Davidsen 

Logemøtet  18. mai 2022 ble ledet av  Overmester John Eirik Nilsen og åpnet etter 
ritualet.  Dette var det siste logemøtet  på denne 
siden av sommeren.  OM var  veldig glad for det re-
lativt gode oppmøtet. Det borget godt for høstpro-
grammet. 
28 brødre hadde funnet veien til logen denne kvel-
den. 
Jan Olaf Mølmann søkte om gjenopptagelse i logen. 
 
Kap. Bengt Solstad Hansen tok for seg  Etisk post  
omkring temaet «Smilet -Tenn et lys».  Et lite smil 
kan redde dagen for et menneske…… 
 
Denne kvelden sto i seniorenes lys. Brr. Nils-Johan 
Lund, Hans Kristian «Boysen» Østvik, Torbjørn Nil-
sen og  Rolf Bjørnar Nilsen sto for matlagingen. De 
disket opp med en buffet som man kan lete lenge etter.  Røyket laks, gravet laks, 
Reker, potetsalat, eggerøre m.m.—alt var der. Det smakte fortreffelig! 
          Forts. 
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Svein S               Svein K 

Ute Inne 

Forts. 
Etter at middagen var fortært, ble brodermåltidet av-
sluttet med  «Boysens karamellpudding». 
OM John Eirik Nilsen  ønsket alle brødrene med familie 
en god og vel fortjent sommerferie.  
«Høsten blir spennende», sa han… «40 års veteranjuve-
ler, det blir Festloge 24. september hvor vi er arrangør, 
bl.a.» 
OM takket alle embedsmennene  for strålende arbeide i 
en vanskelig tid med flere avlysninger. 
 
EksOM Nils-Johan Lund leste et stykke av Sølvi Ytterstad, 
«Allikevel».  Innholdet gikk rett til hjertet  på flere brødre. 
 
Før Brodermåltidet ble hevet ba UM Jarle Marthinsen 
«kokkene» og komme frem.  UM takket dem for nydelig 

mat, hvoretter det ble stående 
applaus til dem—vel fortjent. 
 
Fin avslutning på denne terminen 
og en flott kveld. 

OM John Eirik Nilsen 

Nils-J. Lund og Hans Kr. 
Boysen Østvik 
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LEIRSLAGNING I ALTA 19. MAI 2022 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Torsdag 19. mai 2022 ble det avholdt Leirslagning i  Ordenshuset i Alta. Møtet ble ledet av Ho-
vedpatriark Bjørn-Erik Hansen  etter ritualet.  Det var 21 patriarker  tilstede – gledelig oppmøte 
etter  pandemien. «Dørstokkmila» blir forhåpentligvis stadig lavere. 
 
HP takket for denne terminen og minnet om at det ville bli en travel høst med bl.a. Distrikts Stor-
logemøte , innsettelse av ny DSS, Leirslagninger  m.m. 
YP Edvard Rognlid holdt Etisk post hvor han minnet oss om  at vi ikke måtte ta ferie  fra våre 
verdier. Husk  at et smil kan være nok til å redde dagen for vår neste. 
Møtet ble lukket kl 1945. 
 
På ettermøtet serverte patriarkene  Henry 
Hansen og Ole Steinar Larsen kyllinggryte 
med ris.  Desserten var «Boysens karamell-
pudding -  nå også i Alta!  Deilig mat! 
 
Etter at  maten var fortært, gjennomgikk HP 
Bjørn-Erik Hansen  Det nye Utviklingspro-
grammet for DGL graden. Etter at resipien-
den har  fått graden skal den gjennomgås 
med ham. 
Det var et flott verktøy for de som skal forebringe dette for patriarkene. 

 
MALING AV ODD FELLOW HUSET 

Tekst: Fred Davidsen    Fot:Edvard Rognlid/ Fred Davidsen 

Lørdag 21. mai 2022 startet  brødrene i Loge nr. 70 Kvitbjørn å male huset utvendig. 
Styrelederen i OF huset Per Valved melder at etter to dagers arbeide var det loggført 139 dug-
nadstimer. (Lørdag og søndag).Huset vil fremstå i ny fargeprakt : Drygolin  - Moldehvit. 
 
Styreleder Per Valved har gjort en flott jobb med organisering og ledelse av jobben—hele tiden! 
Se hva han skrev etter endt maling:  

«Vi ble ferdig med å male veggene kl. 13 i dag, på 
dag 5 etter at vi startet å male. Det har medgått 
253 dugnadstimer og 110 liter maling. 
Tusen takk til alle som har 
deltatt i arbeidet fra Meri-
dian og Kvitbjørn. Dette til 
kakebaker, kaffekoker, stil-
lasarbeider og maler. Kost-
nadene ble på vel kr. 
30.000.» 
T.h.:Per Valved og Andreas 
Mømann—to sentrale perso-
ner i OF huset.  
Vel blåst brødre og søstre! 


