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OVERMESTERS HJØRNE 
 
 

Mine brødre. 
  

Da er vi vel for mange inne i den mest hektiske tiden av 
året.  
Julegaver skal pakkes og sendes, hus skal vaskes. Juletreet 
skal inn på sin faste plass i stua å snart dufter det både 
pinnekjøtt og ribbe i de tusen hjem, julestria er hektisk for 
mange.  
Vi har vært igjennom en relativt hektisk høst i logen. Vi har 
gjennomført 40 og 25 års veteranjuveltildelinger og vi har 
hatt gradspasseringer.  
Men det gledelige er at vi har hatt gjenopptagelse av en 
bror samt innvielse av en ny bror, dette er bra med tanke 
på fremtiden. Vi er avhengig av rekruttering; dette for at 
logen skal ha en framtid.  
Kjenner du en som er nyskjerrig eller en du kunne tenke deg til å ha med inn i vår or-
den? Ta kontakt med noen i kollegiet så vil vi gjøre resten. Husk at kjeden blir sterkere 
for hvert nytt ledd som kommer til.  
I år vil jeg sende en ekstra julehilsen til våre nye brødre fra tidligere loge 102 Svanen i 
Alta. De har nå etablert en broderforening og vi håper at arbeidet deres vil bære fruk-
ter, slik at vi på ny kan se en loge i Alta.  

 

Mine brødre. Jeg ønsker dere alle en fredelig jul og et godt nytt loge år.  
 

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
John Eirik Nilsen 

Overmester   

 

Overmester 
John Eirik Nilsen 

 

† 

 Gunnar Bang Larsen 
 

døde 1. november 2022 på Hammerfest Sykehus etter kort tids 
sykdom. Bror Gunnar ble 79 år gammel. Han har vært en trofast 
logebror i over 20 år. Han har holdt en lav profil opp gjennom 
årene, men når han fikk spørsmål om oppdrag så stilte han vel-
villig opp. 
Vi føler med søster Brit og barna i sorgen. 
               
                            Vi lyser fred over bror Gunnars minne. 
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 40 ÅRS JUBILANT I ALTA 
Tekst: Fred Davidsen    Foto: Bjørn-Erik Hansen 

Onsdag 1. juni 2022 ble en merkedag for Loge nr. 102 Svanen i Alta. Det var det 
siste  ordinære logemøte som ble avviklet i den logen før nedleggelse. Det ble også 
en merkedag for bror Tore Kivijervi som ble tildelt 40 års veteranjuvel. 
 
Etter at bror OM Geir Kolstad hadde åpnet møtet, ble Eks 
Stor Skattmester Bjørn-Erik Hansen ført inn for å lede den 
hyggelige handling. 
Sammen med seg hadde han UM Knut Ottem, EksOM Svein 
Torbjørn Nilsen,  Kap. Konrad Thomassen og som Stor Mar-
sjall fungerte Einar Lie. 
I følge Eks Stor Skm. ble det et fint møte, selv om det var bare 
18—19 brødre til stede.  
 

På ettermøtet  var det nok en gang bror Henry Hansen og Ole 
Steinar Larsen som sto ansvarlig for kjøkkentjenesten. De 
serverte smakfull kyllinggryte med ris. 
Bror Tore Kivijervi er en av  brødrene som kanskje skal 

overføres til Loge nr. 70 Kvitbjørn. 
 
                      Kvitbjørnposten gratulerer. 
 
 

 
 
VARMEPUMPE I FESTSALEN 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Odd Fellow huset har gått til anskaffelse av varmepumpe, 
type Mitsubishi., kjøpt hos Tech. 
Det er arbeidet lenge med den saken, men endelig er utsty-
ret anskaffet og montert. 
 
Onsdag  8. mai ble det tilkoblet strøm. 
Firmaet Elektrikern sto for arbeidet. 
 
Det måtte strekkes ny, større dimensjonert  kabel fra utsi-
den, til pumpen over inngangsdøren og frem til sikringsska-
pet. 
 
Det blir spennende å se hvordan den vil fungere, - og vil det 
bli en god økonomisk løsning?  Tiden vil vise. 

Bak f.v.: Eks Stor Skm Bjørn-Erik 
Hansen og OM Geir Kolstad. Foran: 

40 års Jubilanten Tor Kivijervi. 
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CORN.MOES GRAVSTED 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Tirsdag  21. juni 2022 ble det kjøpt inn blomster til ovenfornevnte  gravsted 
som OF har tatt ansvar for de siste årene. Evelyn og Fred Davidsen tok denne 
gangen ansvar for å gjøre graven presentabel før Hammerfest dagene.  Prisen 
for blomster beløp seg til kr. 400,- 

 
 

40 ÅRS JUBILANT I HAMMERFEST 
Tekst: Fred Davidsen  Foto: Jan Egil Aune og Fred Davidsen 

Onsdag 7. september ble en dag som jubilan-
ten bror Torbjørn Nilsen vil huske—tildeling  
av  veteranjuvel for 40 års trofast medlemskap 
i Odd Fellow Ordenen. 
 
Tildelingen ble ledet av  Distrikts Stor Sire  Jon 
Holien.  Sammen med seg hadde han Eks Stor 
Skm. Bjørn-Erik Hansen, Eks DSS Fred David-
sen, EksOM Edvard Rognlid og fung. Stormar-
sjall Odd Sigurd Løkke. 
Tilbakemeldingen fra de tilstedeværende var at 
det ble betegnet som «en fantastisk fin seremo-
ni». 
Den samme tilbakemelding kom fra jubilanten selv.  
Han var meget fornøyd, og ble «tatt» av den gode 
stemningen etter hvert. 
På høstens første møte var det 31 brødre til stede i logen. Det var veldig posi-
tivt for fortsettelsen.                                                     
                                                                                                                                 Forts. 

Torbjørn Nilsen 
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Forts. fra forrige side 
 
Etter hvert ble brødrene invitert til bords 
av fung. UM Kjetil Solvang.  På taffelet 
deltok 29 brødre. 
 
Kjøkkengjengen  med Jan Rudi Pedersen i 
spissen serverte Finnebiff med potetmos—
nydelig mat.   
Til dessert var det is med lune  bær.  Også 
det smakte godt. 
 
Etter hovedretten ble det tale av  OM John 
Eirik Nilsen.  Han takket for en fantastisk 
stilfull seremoni og gratulerte bror Tor-
bjørn med jubileet. Det startet i 1982, det 
året  «Brå brakk staven» og det  var 

Polstreik!  Bror Torbjørn har vært  aktiv og et JA menneske hele tiden. 
Distrikts Stor Sire John Holien gratulerte og hilste fra bror Stor Sire. Storlogen 
setter pris på veteranene.  De er viktige for spesielt nye brødre med overføring av 
erfaringer m.v. Ad omveier hadde DSS fått høre at bror Torbjørn var «en fin gutt», 
positiv og hjelpsom og kunne brukes til det meste. 
 

Bror  Torbjørn takket for en flott seremoni. Han satte stor pris 
på logelivet og særlig pensjonistgjengen  som med jevne mel-
lomrom  møttes i logen og ordnet opp i det som trengtes, 
drakk kaffe, fortalte historier, -noe løgn og noe sant. 
Han takket og satte stor pris på alle 
de gode ordene om var blitt ham til 
del.  
Som avslutning på taffelet ble kjøk-
kengjengen  takket med stående 
applaus!! 
Etter at  taffelet var  avsluttet  ori-
enterte EksOM Knut Ottem fra  
Alta om prosessen videre for  den  
nedlagte logen 102 Svanen. 
 

               Kvitbjørnposten gratulerer! 

Foran fra v: DSS Jon Holien, Torbjørn Nilsen og OM John Eirik 
Nilsen. 
Bak fra v: EksOM Odd Sigurd Løkke. EksOM Edvard Rognlid. Eks 
Stor Skm Bjørn-Erik Hansen og EksDSS Fred Davidsen. 
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 STORLOGEGRAD—DISTRIKTS  STORLOGE MØTE 
Tdekst Fred Davidsen  Foto: Jan Egil Aune 

Torsdag 8. september 2022 danner en milepel for EksOM Kjetil 
Solvang. 
 

Det ble arrangert Distrikts Storloge møte i Ordenshuset i Hammer-
fest kl. 1700. 
Møtet ble ledet av avtroppende Distrikts Stor Sire Jon Holien. 
 
EksOM Kjetil Solvang var innkalt til møtet og ble tildelt Storlogegraden, den høy-
este utmerkelsen i Odd Fellow Ordenen i Norge. 
 
Bror Kjetil har fra første stund i logen vært en aktiv  bror—et ja menneske. Dersom 
han fikk et oppdrag visste man at det var i de beste hender!  
For å bli tildelt graden og insigniet som blir hengt på regaliet, må man ha fått alle-
gradene i Ordenen, både i loge og leir og være Eks Overmester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvitbjørnposten gratulerer bror Kjetil Solvang  
med Storlogegraden. 

 

Bak: Eks Stor  Skm. Bjørn-Erik Hansen, Eks DSS Jon Holien, DSS Odd Harald 
Mathisen, Eks DSS Fred Davidsen. 

Foran: Eks OM Kjetil Solvang. 
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NY DISTRIKTS STOR SIRE 
Tekst: Fred Davidsen  Foto: Jan Egil Aune 

Torsdag 8. september 2022 ble det arrangert Leirslagning i 
Leir nr. 15 Finnmark  i Ordenshuset i Hammerfest. 
Ved den anledning ble det innsatt ny Distrikt Stor Sire (DSS) 
for Distrikt nr.12 Finnmark.. 
 
Leirslagningen  ble åpnet av Hovedpatriark Bjørn-Erik Hansen. Etter åpningen 
tok avtroppende DSS Jon Holien over og foretok innsettelse av sin etterfølger, 
Eks Storrepresentant Odd Harald Mathisen, loge nr. 43 Nordlys.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvitbjørnposten  gratulerer vår nye DSS  
og ønsker han til lykke med arbeidet  

i det nye embedet.       
 
 

Ps. Det er ikke ofte det er en fung. DSS og tre Ekd DSS’er tilstede samtidig. 

Foran: Ny Distrikts Stor Sire Odd Harald Mathisen 
Bak: Eks Stor Skm  (EksDSS) Bjørn-Erik Hansen, Eks DSS Jon 

Holien og Eks DSS Fred Davidsen 
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Foto: Fred 

BRODERFORENING 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Torsdag 15. september 2022 kl. 19:00 star-
tet et møte i Ordenshuset i Alta. 
 
På grunn av at Loge 102 Svanen er nedlagt, 
er 25 brødre fra Alta overført som medlem-
mer til loge 70 Kvitbjørn. 
 
De ønsker å gjøre et forsøk på å  få Svanen 
opp å gå igjen. 
Av den grunn ble det, etter tillatelser fra 
Storlogen, stiftet en Broderforening. 
 
Den skal arbeide for primært å legge grunn-
lag til oppstart av Loge Svanen igjen. 
 
Foreningens navn er Alta Broderforening 
av I.O.O.F. 
Møtet i Alta hadde som formål å stifte forannevnte forening. 
Det ble ledet av vår nye Distrikts Stor Sire, Odd Harald Mathisen. 
 

LOGEMØTE 19.SEPTEMBER 2022 
Tekst og foto: Fred Davidsn 

Onsdag 19.september ble det avviklet møte i loge nr. 70 Kvitbjørn under 
ledelse av fung. OM Jarle Marthinsen.  

 
Møtet tok hovedsakelig for seg en fyldig rapport fra Storloge-
møtet som ble avviklet på Sunvolden hotell. Vår deltaker der 
var Storrepr. Ketil Johnsen. Det var valg av ny Stor Sire—Geir 
Småvik og nytt kollegium. Ellers var det en del gode vedtak, 
bl.a. tid mellom DKP i logen til mulig opptak i Leir = 1 år. Dette  
tar vi i bruk allerede i høst. 
 
På ettermøtet serverte Rolf Johnny Nilsen, Erik Fjeldstad og  

Leif Arne Eide en fin, smakfull buffet med karbonader, pølser m/tilbehør. 
Flott levert brødre. 

Storrepresentant 
Ketil Johnsen 

Foran fv.: Kjell H. Farstad, Knut Ottem og 
Hasse Fagerhaug 
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25 ÅRS VETERANER 
Tekst og foto: Fred  Davidsen 

Onsdag 5.oktober kl 1900 ble det avviklet logemøte i Or-
denshuset i Hammerfest.  Dette møtet omhandlet hoved-
sakelig 25 års Veteraner. 
Møtet ble åpnet av fung.OM Jarle  Marthinsen.  Han gjorde 
en fin jobb. Etter å ha gått gjennom de faste sakene, overlot 
han stolen til  Eks Stor Skm. Bjørn-Erik Hansen.   
Sistnevnte og  fung. Stormarsjall Ketil Johnsen 

ledet seremonien 
under tildeling av 25 
års veteranjuvel til 
brr.Nils-Johan Lund, 
Rolf Bjørnar Nilsen 
og Per Valved. 
Seremonien ble flott 
gjennomført-den vil 
våre brødre huske 
for ettertiden. 
 
Etter møtet inviterte 
fung.UM Kjetil Sol-
vang til bords. Kjøk-
kenkomiteen ved Jan 
Egil  Aune, 
Svein-Tore Solberg, 
Leif Småbach, Ed-

vard Rognlid og Svein Sigvartsen serverte Biff Stroganoff (a la Aune?). Ny-
delig mat. Vel blåst! 
Da hovedretten var fortært åpnet Eks Stor Skm Bjørn-
Erik Hanssen  talerekken. Han gratulerte brødrene med  
25 år i Ordenen. De var alle særdeles aktive som  tale-
ren uttalte: «På en skala fra 1 til 10 er dere alle innen-
for!». De fikk alle tildelt et diplom til minne om hendel-
sen. 
Fung,OM Jarle Marthinsen gratulerte og takket vetera-
nene for alt som disse tre gjennom 25 år har gjort for Ordenen.  Juvelen 
betrakter han som en «anerkjennelse for lang og tro tjeneste.» 
                                                                                                                    Forts. 
 

Foran: Nils-Johan Lund, Rolf Bjørnar Nilsen og Per Valved. 
Bak :Eks Stor Skm  Bjørn-Erik Hansen og fung.Stormarsjall Storrepr. Ketil Johnsen 

Fung. OM  
Jarle Marthinsen 
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Forts. 
 

Bror Rolf Bjørnar Nilsen takket for mye skryt og 
en flott seremoni.  Den vekket minner. «Vi var de 
siste som ble innviet  i den gamle logen», sa han. 
Han fant sin plass i fellesskapet etter hvert, og takket 
for de forgangne år. 

Bror Per Valved syntes det var en fin seremoni. 
Han syntes det var fint å stå ute i salen og motta. 
Han husket da at det var 25 år siden han sist satt 
ved Overmesters bord.  Det satte han pris på. Han 
synes godt om det høytidelige logelivet og de fine 
seremoniene. Spesielt synes han Minnelogene er 
vakre. Da minnes han også nære og kjære som er 
gått bort. Etter at han kom med i logen økte ven-
nekretsen betydelige. 

Eks OM Nils-Johan Lund åpnet med å fastslå at det å bli gammel er ikke alltid 
positivt. I et langt liv gjør man beslutninger som man senere angrer på.  

- For 50 år siden fikk jeg invitasjon til å bli med i Odd Fellow, og jeg takket nei. 

Ungan har sagt til meg: «Pappa, du har forandret deg». Logelivet har vært en 
flott reise, og det gjør noe med oss. Det er godt forankret i mitt hjerte. 

Tusen takk for en fin seremoni.  

 

Etter at desserten var avsluttet ble kvelden avsluttet i salongen med en hygge-
lig prat og noe godt til kaffen. 

 

Kvitbjørnposten gratulerer våre nye Veteraner! 

Fra v.: Svein- Tore Solberg, Leir Små-
bach, Jan Egil Aune og Edvard Rognlid. 
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FORFREMMELSE 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 19. oktober ble det avholdt møte i loge nr. 70 Kvitbjørn. Møtet gikk ho-
vedsakelig ut på forfremmelse til  Vennskapsgraden. 
 
Møtet ble åpnet  av fung..OM Kjetil Solvang. 
 
Etter at møtet var åpnet etter ritualet, refererte fung.OM  brev om  oppsigelse av 
medlemsskap i logen  for andre gang fra Roy Gøran Olsen.  Han er dermed ikke 
meldlem  etter 19. oktober 2022. 
 
Fung. OM gikk deretter over til for-
fremmelse av brødrene Petter Rid-
der- Nielsen,  
Andre Thorsen  og Svein-Tore Sol-
berg. 
Forfremmelsen ble fint gjennomført 
av fung.OM og hans mannskaper.. 
 
På ettermøtet serverte kjøkkenkomi-
teen deilig Ertesuppe. 
 
Fung. OM Kjetil Solvang gratulerte 
brødrene med den nye graden og 
avsluttet med «et Vennskapsdikt». 
 
Bror Andre Thorsen takket på vegne 
av de forfremmede brødrene for tilli-
ten som ble vist dem. Han takket også for den fine forfremmelsen som de nettopp 
hadde fått deltatt i. 
Det var 35 brødre tilstede. 
 

Kvitbjørnposten gratulerer! 

Bak: Fung.OM Kjetil Solvang 
Foran f.v.:Svein –Tore Solberg, Andre Thorsen, 

Petter Ridder Nielsen 
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«NY» LOGEBROR 
  Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag  19. oktober bror Jan Olav Møl-
mann tatt opp på ny i vår loge, etter en 
lang pause. 
 
Bror Jan Olav takket for tilliten—og for at 
vi ville ha ham inn i Logen påny etter 20 
års pause. Den ble for hans del ufrivillig 
lang.   
Nå var han imidlertid den siste i familien 
som ikke var med i Ordenen. Han syntes 
det var på tide å søke om nytt medlems-
skap.  
 
Bror Jan Olav håpet at han kunne bidra 
positivt til fellesskapet. 
 
Vi ønsker ham velkommen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Olaf Mølmann 
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LEIRSLAGNING I HONNINGSVÅG 29.10.2022 
Tekst og foto:  Fred Davidsen og Jan Egil Aune 

Lørdag29. oktober ble det arrangert Leirslagning i Ordenshuset i Hon-
ningsvåg.I løpet av dagen ble det avviklet 3 møter—kl. 1300, kl. 1600 og kl. 1900. 
I tillegg var dette dagen og datoen da Leir nr. 15 Finnmark feiret sitt 40 års jubi-
leum. 
 
Dagen startet for oss kl. 0800 da fem biler  med patriarker startet fra Hammerfest. 
Det var ikke de beste værmeldinger, så det var med en viss spenning om hva vi ville 
møte på turen.  Det gikk imidlertid bra. Alle kom frem til Honningsvåg i god behold.  
  
Vi startet som planlagt første møtet kl. 1300.Det ble åpnet etter ritualet og  om-
handlet opphøyelse til DKP graden. Det var  
Patriarkene Hans M. Ellingsen og Olaf Lingås 
som ble forfremmet til den høyeste leirgra-
den. Seremonien ble flott gjennomført under 
ledelse av Hovedpatriark Bjørn-Erik Hansen. 
 
Etter endt møte serverte Loge nr. 43 Nordlys 
karbonadesmørbrød til deltakerne. Det var 
kjempegodt—det første måltidet  siden kl. 
0800.  
 
Det neste møte startet kl. 1600. I forkant av 

dette hadde møteaktørene 
skrudd om bryteren for å iverksette 
befordring til DGL graden. Dette møtet 
ble også åpnet etter ritualet. Det var 
tre patriarker som ble befordret. 
Disse var: Tor Arne Ellingsen fra H.fest
(sønn til Hans M.), Dan Kåre Nilsen og 
Tommy Solbakk.(Begge fra H.våg). 
Aktørene gjorde en kjempeflott jobb 
noe som resipientene nok vil huske.  
Vel blåst. 
 
 

Etter en liten pause mellom «slagene» var det klart for  Patriarkgraden kl. 1900.Alle 
aktørene startet opp igjen med frisk mot.  De gjennomførte en flott fremføring av 
Graden.  Det var fire resipienter: Andreas Mølmann, Bengt Solstad Hansen, Ben 
Løvlien (alle fra Hfest) og Bernt Aksel Jensen (H.våg).  
          Forts. 

Hans Mathias Ellingsen og Olaf  Lingås 

Dan Nilsen, Tommy Solbakk, Tor Arne Ellingsen 
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Forts. 
 
Også denne graden ble gjennomført med stil - høytidelig som seg hør og 
bør.  Det var 34 patriarker tilstede under denne seremonien. 

 
Fung. 1.HM Ketil Johnsen inviterte til 
bords.  Våre brødre og patriarker i 
Honningsvåg hadde gjort klar en 
buffet - Saltkjøtt med tilbehør.  Det 
ble et deilig måltid som ble avsluttet 
med dessert, is og bær.  Logen i Hon-
ningsvåg skal ha all ære for  de flotte 
forberedelsene de hadde gjort for 
Leiren. 
 
 
 

I forbindelse med Leir nr. 15 Finnmarks 40 års jubileum var det natur-

lig at Leiren sto i Fokus  ved taffelet.  EksDSS Fred Davidsen var første taler.  Han refe-
rerte hilsen til Leiren fra DSS Odd Harald Mathisen. Sistnevnte var i Oslo på Stor-
embedsmannsmøte. Talen tok for seg en kortfattet fortelling om Leirens tilblivelse og 
vekst gjennom 40 år. 
HP Bjørn-Erik Hansen gratulerte alle patriarkene med sine grader. Han takket også 

behørig brødre og patriarker i Honningsvåg, samt alle vakanser for 
fantastisk god hjelp i forbindelse med gjennomføringen av denne 
innholdsrike Leirslagningen. 
Patriark Ivar Winther hilste fra Vadsø og EksHP Knut Enochsen og 
gratulerte med jubileet. 
Patriark Bernt Aksel Jensen takket for graden.. 
 
I forbindelse med jubileet til leiren, fikk samtlige 
tilstedeværende patriarker en kopi av jubileums-
skriftet, samlet gjennom årene av Fred Davidsen. 

Skriftet omhandler Leirens tilblivelse og virksomhet fra start og 
frem til i dag. Man finner også oppdatert oversikt over samtlige 
embedsmenn, chartermedlemmer m.v. fra 1982 og frem til i dag. 
 
Kvitbjørnposten gratulerer alle patriarkene med sine grader og 
Leir nr. 15 Finnmark med jubileet. 

Bengt Solstad Hansen, Andreas Mølmann, Ben Løvlien, Bernt Aksel Jensen 
Bak: Bjørn-Erik Hansen—en fornøyd Hovedpatriark 
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MINNELOGE 
Tekst: Fred Davidsen 

Onsdag 2. november 2022 ble det avholdt minneloge i  Ordenshuset i Hammerfest. 
Møtet ble ledet av OM John Eirik Nilsen, etter et helt nytt rituale fra Storlogen. 
 
Minnelogen ble avholdt som tidligere nevnt, etter et nylaget ritua-
le. Det var virkelig flott innhold—høytidelig, Det ble gjennomført 
fra de fire stolene, hvor man helt til slutt minnet samtlige brødre 
som var gått bort.  Som vanlig er minnelogen en tid for ettertanke. 
 
Først ble det imidlertid avholdt en minnestund for bror Gunnar 
Bang Larsen som døde 1. november, helt uventet  etter et kort 
sykeleie, 79 år gammel. 
Han ble innviet i Ordenen 6. mars 2002, og har  vært medlem i 
Ordenen i over 20 år. 
Bror Gunnar har holdt en lav profil igjennom årene, men når han fikk oppdrag så stilte 
han opp, spesielt i kjøkkentjenesten. Vi lyser fred over hans minne. 
 
 

INNVIELSE 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Onsdag 16. november 2022 sto i innvielsens tegn. Vår loge fikk en ny 
bror, 26 år gamle Dani Jørgensen Sivasothy.  
 
Seremonien ble ledet av fung. OM Kjetil Solvang og hans embedsmenn. 
 
Det var 26 brødre tilstede under innvielsen. 
 
Etter at innvielsen var over, nevnte bror Dani at 
han syntes det var en fin opplevelse. Den var imid-
lertid ikke  i nærheten av de tanker han hadde i 
forkant av møtet. 
 
UM Jarle Marthinsen inviterte til 
bords, hvor kjøkkenkomiteen v/Ove 
Brun Mathisen, Rolf Bjørnar Nilsen, 
Andre Thorsen og Erik Fjeldstad serverte  Svines-
tek med tilbehør. Og fruktcoctail m/krem til dessert.      
           Forts. 

Dani Jørgensen Sivasothy 
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Forts. 
 
Det var et nydelig måltid.  All ære til komi-
teen! 
 
Etter at måltidet var avsluttet gav UM or-
det til fung. Overmester.   Han gratulerte 
og opplyste at vår nye bror  har senket 
Logens gjennomsnittsalder, men vi har 
ennå en jobb å gjøre med rekruttering av 
nye medlemmer. Tradisjonen tro hadde 
samtlige tilstedeværende brødre skrevet 
sitt navn på en logesang.  Denne fikk Dani 
som minne om hvem som var tilstede un-
der innvielsen. 
 
EksDSS Fred Davidsen fremførte diktet 
«DIN NESTE» av Harald Askevold. 
 
Bror Petter Ridder Nielsen vikarierte for Danis fadder, Per Valved. Han refererte fra 
et brev han hadde mottatt fra Per kort tid før møtestart. Per gratulerte og håpet at 
Dani hadde hatt en fin opplevelse.  «Du vil forstå etterhvert», skrev han. For et års 
tid siden snakket  Dani og Per sammen hvor sistnevnte fortalte om logen. 
Ca. et år etter  kom Dani til Per av eget initiativ og spurte om å få bli med i Logen. 
Det er ganske enestående. Bror Petter overrakte et logeslips til bror Dani, noe som 
også er en tradisjon ved innvielser. Til slutt skrev Per: « Jeg hever mitt glass i en skål 
fra  Granca.......» 
 

Bror Dani takket for tilliten og for at han fikk bli en av logens medlemmer. 

Kvitbjørnposten gratulerer! 

F.v.: Bror Dani J. Sivasothy,  og  
fung. OM Kjetil Solvang 
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LEIRSLAGNING I ALTA 24. NOVEMBER 
Tekst og foto: Fred Davidsen 

 
Torsdag 24. november ble det avholdt leirslagning i Ordenshuset i Alta med 18 pa-
triarker til  stede.  Møtet ble ledet av Hovedpatriark Bjørn-Erik Hansen. 

 
Det ble et hyggelig møte i Alta. Hovedsaken under 
møtet var informasjon fra Distriktsrådsmøtet som for 
kort tid siden ble avviklet i Karasjok. Det var også en 
del referatsaker. 

 
Etisk post ble fremført av fung. YP Nils-Johan Lund 
omkring emnet «Hvordan oppfø-
re seg som en Odd Fellow». Den 
tjener seg selv best som tjener 
andre. Praktiserer vi det? Vi må 

ikke være passive overfor andres problemer.  Har 
jeg gjort meg fortjent til støtte dersom jeg trenger 
det?  Fine ord til ettertanke.  
  
Etter  møtet  ble det servert pinnekjøtt med tilbe-
hør.  Patriarkene Henry Hansen, Ole Steinar Lar-
sen og Kjell Harald Farstad sto for  matlagingen 

og dekking av bord. Ny-
delig mat! 
 
Drikke til maten ble som 
vanlig servert av patriark 
Kåre Ringen, - en trofast 
«bartender» og musikk-
ansvarlig i mange år i 
Loge nr. 102 Svanen, 
Alta. 
 

 

HP Bjørn-Erik Hansen 

Kåre Ringen 
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40 ÅRS VETERAN 
Tekst og foto: Fred Davidsen og Jan Egil Aune 

Onsdag 7. desember fikk vi besøk av vår langveis-
farende bror, Svein-Erik Kristoffersen, som etter 
hvert har gjort seg fortjent til   å motta 40 års ve-
teranjuvel. 

Møtet ble åpnet etter ritualet av Over-
mester John Eirik Nilsen.  
Hovedsaken i dagens møte var  som 
nevnt tildeling av 40 års 
veteranjuvel til bror Svein-
Erik Kristoffersen. Sist-
nevnte hadde tatt turen 
fra Jessheim hvor han bor 
til daglig for å motta juvelen. 
Etter åpning av logen overlot OM overstolen til DSS Odd Ha-
rald Mathisen og hans fungerende Storembedsmenn, Eks 

Storskm Bjørn-Erik Hansen,  Stor-
repr.Ketil Johnsen, Eks DSS Fred 
Davidsen og EksOM Odd  Sigurd 
Løkke . 
Seremonien ble  som sagt ledet av 
DSS Odd Harald Mathisen med 
stødig hånd sammen med fung. 
Storembedsmenn—med et nytt 
rituale. 
Etter at jubilanten var iført  40 års 
juvelen, ble møtet lukket etter 
ritualet. 
Det var 28 brødre tilstede. 
UM Jarle Marthinsen inviterte til 
bords, hvor kjøkkenkomiteen ser-
verte Reinskav med viltblanding 
og hjemmelaget Urtemos. Des-
sert var  vaniljeisbombe med 
hjemmelaget bringebærsaus og 

hele bringebær ++. Nydelig mat!  Følgende brødre hadde en finger med i mat- 
lagingen:  Per Valved, Andreas Mølmann, Jan Egil Aune, Leif Arne A. Hansen, 
Einar Paulsen, samt Bengt S. Hansen, og Jan Rudi Pedersen. 

 

Svein-Erik Kristoffersen 

Distrikts Stor Sire 
Odd Harald   
Mathisen 

Foran f.v.: DSS Odd Harald  Mathisen, Jubilant Svein-Erik Kris-
toffersen, Eks Stor Skm Bjørn-Erik Hansen. 
Bak f.v.: Storrepr. Ketil Johnsen, OM John Eirik Nilsen, EksDSS Fred 
Davidsen, EksOM Odd  Sigurd Løkke. 



19 

 

40 års veteran forts. 
 

DSS Odd Harald Mathisen startet talerekken med gratulasjon fra Stor Sire 
Geir Småvik. 
Storlogen setter stor pris på veteranene  som har gått foran og beredet 
grunnen for oss—som gode forbilder. Nå må vi stå på og utvikle Ordenen 
videre. Til slutt tildelte DSS et «diplom» til jubilanten som minne om denne 
stunden. 
Eks Stor Skm Bjørn-Erik Hansen gratulerte. Han har hatt et nært vennskap 
med jubilanten i uminnelige tider –50 –60 år! De har arbeidet i lag i ambu-
lansen i mange av disse årene– fin tid. 
OM John Eirik Nilsen takket DSS for en stilfull seremoni. Han berømmet ju-
bilanten som var Ivrig til å møte opp tiltross for 200 mil—en vei.   Et godt 
eksempel til etterfølgelse! Han hadde alltid en god historie på lur. OM gratu-
lerte og overrakte en blomsterbukett fra Logen. 
OM takket for omtanken fra brødrene i forbindelse med hans mor Olaugs 
bortgang og begravelse. 
Jubilanten takket for en fin opplevelse i logesalen og for 40 gode år i logen. 
Han flyttet sørover og var en snartur innom en annen loge, men fant fort ut 
at hans loge var i Hammerfest. Slik ble det, til tross for 200 mil. Godt venn-
skap og alltid god mottakelse har vært en del av resepten. 
Han har aldri vantrivdes!!  Svein-Erik avsluttet i kjent stil med en god histo-
rie, hvor slutten på den lød omtrent slik: «Det kunne ha vært verre...»             
God tur hjem Svein Erik!! 

 
 

Kvitbjørnposten gratulerer! 
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JULEMØTE   
Tekst og foto: Fred Davidsen 

Torsdag 15.12.2022 ble det avviklet julemøte i Loge nr. 70 Kvitbjørn. Møtet ble 
ledet av OM John Eirik Nilsen etter ritualet.  
 

Etter hyggelig melding om at to tidligere medlemmer er på tur tilbake til logen, ble 
logemøtet lukket. 

Deretter fremførte OM og hans stab «Julespill fra Vestfold». 
Det ble en flott og stemningsfull stund med stjernehimmel, sang og 
musikk.  De fire stolene gjorde en 
utmerket jobb—tusen takk. 
 

På ettermøtet ble det servert ribbe 
med tilbehør og riskrem til des-
sert—og dertil egnet drikke. 
Det var 24 brødre til stede. Et såkalt 
«Polart lavtrykk» får ta skylden for 
at ikke flere fant veien til logen. Det 
var et forryken-
de uvær med 
kraftig vind og 
snøfokk.  
Nydelig vær på 
hjemturen!! 
 
 

God jul 
til alle søstre og brødre med familie 

 

JULETREFEST 4. JULEDAG KL. 1700 

I ODD FELLOW HUSET, STORGATA 32 . 

   Ta med litt julekaker og godt humør.  Kaffe til  
    voksne og drikke til barna har vi. 

 

   KANSKJE KOMMER JULENISSEN... 

 

Arr.: Loge nr. 79 Meridian og  
Loge nr. 70 Kvitbjørn 

Kveldens «kjøkkentjenere. 
F.v.: Kjetil Solvang, Petter Ridder Nielsen, OM John  

Eirik Nilsen  og Ulf Mathisen 

«Gammelgutta» koser seg: F.v.: Odd Sigurd Løkke, Torbjørn Nilsen, Bjørn-Erik Hansen, 
Kjell Valle og Georg Liland. 


