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FORFREMMELSER
Flere brødre ble
forfremmet til
Den Edle Kjærlighets grad.

INNVIELSE
En ny bror ble innviet
Ved en fin seremoni.

JUBILEUM
Leir nr 15 Finnmark feiret sitt
30 års Jubileum
i Honningsvåg

ENDA EN FORFREMMELSE
til Det Gode Vennskaps
Grad ble gjennomført på
julemøtet

SOS BARNEBY
Det ble avholdt
informasjonsmøte for
loge– og distriktskontakter

FOREDRAG
Om leiren. Ved
SDSS Randulf Meyer.
Forskjell mellom loge
og leir

LYSMARKERING 15. DESEMBER
Både i Hammerfest, Alta og
Honningsvåg

KOLLEGIET
I Loge nr 70 Kvitbjørn
2011—2013

God Jul!

KOLLEGIET I INNEVÆRENDE PERIODE

Foran f.v: Storrepr. Edvin Vevik, OM Trond E Nilsen, fung. EksOM Bjørnar Hansen
Bak f.v.; UM Ketil Johnsen, Sekr. Georg Liland, Skattm. Rune Angel Olsen, Kass.
Rolf Bj. Nilsen og CM Hans Kristian Østvik

Vi ønsker alle brødre med familie en

God Jul og et Godt Nytt år!
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FORFREMMELSER TIL KJÆRLIGHETSGRADEN
Onsdag 16. oktober ble en
fin kveld i logen. Brødrene
Stein Tore Bergheim, Erling
Svendsen, Ben Løvlien,
Jan Rudi G. Pedersen og Jarle
H. Seppola ble forfremmet til
Den Edle Kjærlighets grad, i
en fin og høytidelig seremoni
ledet av OM Trond Egil
Nilsen. Aktørene i forfrem
melsen leverte en flott presta
sjon, noe som ble bemerket
av br. Ben da han på vegne
av de øvrige brødrene holdt
en tale ved taffelet.

Fv.: Stein T. Bergheim, Erling Svendsen, Ben Løvlien og
Jan Rudi G. Pedersen. Jarle H. Seppola var ikke til stede
da bildet ble tatt.

INNVIELSE
Onsdag 21. november var en ny flott dag for Loge nr. 70 Kvitbjørn. Vi
fikk innviet en nye bror, Tor Johnny Sivertsen i et fint gjennomført møte
under ledelse av OM Trond Egil Nilsen. Tor Johnnys fadder erMOODS
Eks Storrepr.
Jan Altmann.
Bror Tor Johnny arbeider
som selger hos Kleven Jakt
&Fiske AS, så han er mye på
reise.
Ved brodermåltidet ble vår
nye bror ble ønsket velkommen av OM, DSS og sin fadder,
samt Storrepr. Edvin Vevik
som har adoptert avdøde bror
Lorentz Roksvaags manuskript
med godordene ”Din neste” til
de vår nye bror.
Som vanlig var det Hansen og
Lund, to til de grader underbetalte ”kokker” som sto for
F.v.: OM Trond E Nilsen, Tor Johnny Sivertsen og
matlagingen, denne gang nyhansw fadder, Eks Storrepr. Jan Altmann
delig hjemmelaget lapskaus.Mmmmmm!!!!!!
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LEIR NR 15 FINNMARK—30 ÅRS JUBILEUM
Fredag 2. og lørdag 3. november ble det avviklet leirslagning og festleir i Leir nr 15
Finnmark i Honningsvåg. Det var patriarker fra Alta, Vadsø, Hammerfest og Honningsvåg tilstede.
Spesial Deputert Stor Sire Randulf Meyer var
Storlogens utsendte representant ved denne
anledning.
Fredagskveld ble satt av til opptak i Patriarkgraden hvor en bror fra Honningsvåg ble tatt opp i
leiren i en flott seremoni ledet av HP Edvard
Rognlid. Man fikk der
demonstrert noen av de endringer som Storlogen har iverksatt høring på. Vi tror ingen ble
skremt av dette—tvert imot var det en fin oppSDSS Randulf Meyer
levelse.
Lørdag kl 1400 holdt SDSS Randulf Meyer et foredrag om endringene i leirinstitusjonen,
hvor han spesielt vektla forskjellene på loge og leir. Det var et godt foredrag som var
oppklarende og det ble godt mottatt. Det ble stilt flere spørsmål som han besvarte.
Lørdag kveld ble det avviklet festleir, en hendelse som de færreste hadde vært med på tidligere. Det var en flott opplevelse
som ble ledet av HP Edvard Rognlid. Det ble avsluttet
med Solefallssang av Edvin Vevik og Fred Davidsen.
Under brodermåltidet overbrakte SDSS Randulf Meyer
hilsen og blomster fra bror Stor Sire til leiren ved HP
Edvard Rognlid, og ønsket leiren til lykke med jubileet
og alt godt videre.
Det var to patriarker tilstede som også fikk sin del av
oppmerksomheten. Med det tenker vi på de to
Eks Storrepr.
Eks DDSS
Svein L Larssen eneste som fortsatt lever av de som var med å starte
Roald Andreassen
leiren, Eks Storrepr. Svein L. ”Basse” Larssen og Eks
DDSS Roald Andreassen. DSS Fred Davidsen hilste fra distriktet og
overrakte dem hver sin blomsterbukett. Det var taler av de to sistnevnte, Hovedpatriarken, høvedsmann Terje Sandmo (under til h.) og til sist patriark Magne Johansen, som
takket for maten slik som bare han kan det.
Serveringen ved bordet ble meget flott utført
av matriarkene i Leir nr 19 Nordkapp som nå
har sitt sete i Honningsvåg; etiketten ble
fulgt til punkt og prikke.
Alt i alt ble det en fin markering av Leir nr 15
Finnmarks 30 år med rundt 30 patriarker til
stede.
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SOS BARNEBYER—MALAWI
Søndag 4. november arrangerte SOS-barnebyer en regional samling for
kontaktpersoner fra de forskjellige logene i Finnmark. Samlingen ble avviklet i Odd Fellow huset i Hammerfest.
Fra SOS barnebyer stilte bror Hans- Emil Ratvik, Regionalleder for Troms og
Finnmark, str. Greta Skøyen (bildet) og Cecilie Huse.
Det var søstre og brødre tilstede fra både Kirkenes, Honningsvåg, Alta og Hammerfest.
SOS barnebyer gjennomgikk
prosjektet, noe som kanskje var
nyttig for de fleste tilstedeværende. Man fikk en gjennomgang av
fadderrekruttering. Det ble stilt
flere spørsmål omkring de månedlige beløp som den enkelte
fadder ville bli pålagt. Hvor mye
av pengene ville gå til barnet eller
barnebyen?
Ratvik repliserte med at det ikke
er mulig å drive denne virksomheten uten at noe går bort til administrasjon. SOS barnebyer opplyste at 15% går til dette.
Pga flyavganger ble siste del av møtet noe amputert. Imidlertid er det ingen tvil om at
møtet var nyttig for de tilstedeværende.

F.v.: DSS Ann-Mari Pettersen, Storrepr. Inger Helgesen og
storepr. Sølvi Løkke.
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FORFREMMELSE TIL VENNSKAPSGRADEN
Onsdag 5. desember ble en flott kveld for loge nr. 70 Kvitbjørn.
Det ble foretatt forfremmelse til Det Gode Vennskaps grad av
bror Bjørn Tore Svendsen.
Møtet ble ledet av fung. OM Ketil Johnsen. Det ble en bemerkelsesverdigflott gjennomføring av gradgivningen, selv om flere
av aktørene var helt nye.
Øvelsene i forkant og generalprøven var som de pleide å
være—lett kaotisk og ikke helt bra.
Det er imidlertid et merkelig fenomen som oppstår når brødrene får på seg logeslipset eller den hvite sløyfen—da blir det
flott!!!……...Vel blåst, alle sammen!
Gratulerer til bror Bjørn Tore.
Bjørn Tore Svendsen
JULEMØTE
Etter at forfremmelsen var gjennomført, ble logen lukket og man gjennomførte en
forkortet utgave av julespillet, som denne gang ble åpnet med ”Nord norsk julesalme”.
Fung. UM, EksOM Nils-Johan Lund leste juleevangeliet , og brødrene sang ”Deilig er
jorden”. Det ble en flott og stemningsfull avslutning på møtet.
JULEBORD
Våre ”dårlig betalte kokker”, EksOM’ene Bjørnar Hansen og Nils-Johan Lund,
hadde laget til et nydelig koldtbord, med ribbe, julepølser, medisterpølser,
kjøttpudding, poteter, skinke, røket laks, eggerøre, salater, - med andre ord, et bord
som alle kunne trives med!!
God drikke av forskjellig art gjorde brodermåltidet til en festkveld. Det er flott å ha slike
brødre i sin midte. Tusen takk for maten.
LYSMARKERING 15. DESEMBER
Etter lang tids planlegging for å få ting til å gå i hop, kom endelig dagen da hele Norge skulle lyses opp med formål å rekruttere faddere til barnebyen i Malavi.
Det var surt vær i Hammerfest, og i
tillegg konkurrerte vi med EM semifinale i Håndball og julehandel. Tiltross
for det var det tilstede folk nok slik at
vi fikk tent fakler. Deler av Hammerfest Musikforening deltok og satte en
spiss på arrangementet,
En god del av våre søstre og brødre
stilte opp sammen med noen
”utenforstående”.
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Hammerfest Musikforening hadde en stri
tørn med å holde ventilene frostfrie.

Arrangementet startet kl 1450 ved at Musikforeningen spilte noen
kjente julemelodier. Tiltross for et amputert musikkorps, så låt det
veldig fint.

Ordfører
Alf E. Jacobsen

Kl 1500 ble de tilstedeværende ønsket velkommen av DSS Fred Davidsen.
Deretter introduserte konferansier Edvin Vevik vår kjære ordfører Alf
E Jacobsen, som holdt hovedappellen for dagen.. Konferansieren hadde montert et
meget godt lydanlegg, som
gav gjenlyd over hele Rådhusplassen. Flere enn de som sto i
nærheten, fikk derfor ta del i
appellen.
Faklene lyste godt opp i vintermørket.
Tusen takk, ordfører!!

Etter ordføreren, holdt 9årige Andrea Johnsen Bock
en appell som hun og hennes mormor hadde skrevet i
lag. Det ble en veldig fin
markering av en ung jente
som ønsket at barna i Malawi skulle å ha det like godt
som henne selv.
Hun fremførte appellen sit- Godt kledde brødre med sine fakler.
tende på en av isbjørnene
Andrea på isbjørnens
som står foran hovedinnrygg mens hun fremfører gangen til Hammerfest Rådhus.
appellen.
Markeringen på Rådhusplassen ble avsluttet
med Musikforeningen og ”Deilig er jorden”, med brr. Edvin og Fred som
forsangere.
I Odd Fellow Huset hadde vi gratis kaffe og kaker, samt juice og boller til
barna. Det var rundt 50 tilstede—med smått og stort. Etter en kald seanse
på Rådhusplassen, varmet det godt med en kopp kaffe og en hyggelig prat.
Noen av de som var til stede fikk se logesalen vår. De tok med seg noe av
det informasjonsmateriellet som var lagt ut omkring vår loge og Ordenen.
Forts.
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Andrea Johnsen Bock

LYSMARKERING 15. DESEMBER forts.
Det ble også avviklet markeringer i Honningsvåg
og Alta.
I Honningsvåg måtte de avvikle hele markeringen i logebygget. Det var så kraftig vind at det
ikke var mulig å tenne fakler ute. I tillegg ble det
håpløst kaldt. Det var mellom 20 og 30 personer
til stede i logen. Appellen ble avholdt av ordfører Kristina Hansen. De viste filmen om Emilie og med OM’s datter som forsnger, sang
de ”Lyset og flammen”.
I Alta ble markeringen avviklet som planlagt på City. Pga sykefravær av både ordfører
og varaordfører ble appellen lest av en kommunepolitiker, Trine Noodt, som for øvrig
gjorde en fin jobb. Pensjonistkoret sang ”Lyset og flammen” som de for anledningen
hadde øvet inn. Kjempefint!!
Det var også der veldig kaldt og vind, noe som vanskeliggjorde tenneng av lys og fakler.
Heller ikke der var det særlig stort oppmøte. De følte likevel at de fikk markedsført
Ordenen på en fin måte.

JULETREFEST
Loge 79 Meridian og loge 70 Kvitbjørn
arrangerer den tradisjonelle juletrefesten
FREDAG 28. DESEMBER KL 1700
I Odd Fellow huset
Ta med et fat med julekaker.
Brus—kaffe
JULENISSEN KOMMER!
VI SKAL GÅ RUNDT
JULETREET
Alle er hjertelig velkomne

Red. Fred Davidsen
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