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NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVIT-
BJØRN 
 
Det er valgt nytt og spennende kollegi-
um i loge nr 70 Kvitbjørn.  
 

Ny Overmester ble Ketil  Johnsen som 
er UM i inneværende periode.  Ny Un-
dermester ble br. Odd Sigurd Løkke.  
Han har tidligere to perioder som CM 
og en periode som Skattmester. 
 

Sekretær ble unge, fremadstormende 
Kjetil Solvang, - et spennende valg.  
Det er fint å få inn unge brødre. 
Skattmester Rune Angel Olsen ble 
gjenvalgt.  Som ny kasserer ble valgt 
EksUM Svein Sigvartsen. 
 
Det blir installasjon  4. september. 
      

    

 
   
 

 
VÅRT 50 ÅRS JUBILEUM  

God sommer ! 

Br. Stor Sire Morten Buan og hans kone 
Synøve deltok på loge nr. 70 Kvitbjørns 
50 års jubileumsfeiring (side 6-7) lørdag 
1. juni—etter en snartur til Nordkapp—i 
strålende sommervær. 
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OM’S  HJØRNE 
Mine brødre. 
Perioden for det sittende kollegiet er nå over.  Det har vært 
spennende, utfordrende og ikke minst lærerikt.  Det har til 
tider også vært arbeidskrevende men i sum en tid jeg som 
overmester ikke ville vært foruten.  Jeg vil rette en stor takk 
til alle brødre og da spesielt til embetsmenn  som har vært 
viktige bidragsytere ved innvielser, gradspasseringer og and-
re begivenheter i perioden.  Jeg vil spesielt nevne vår pensjo-
nistgruppe som har gjort en uvurderlig jobb.  Disse ildsjeler 
har resultert i mye god mat, god økonomi for logen og gjorde 
en kjempeinnsats for å får vår nye stjernehimmel på plass. 
Medlemsutviklingen har vel ikke vært som ønsket. Vi må derfor fremdeles ha fokus på å 
beholde våre eksisterende brødre og også være aktiv for å rekruttere nye.   Jeg vil opp-
fordre alle til å bruke litt energi i sommer til å finne personer som kan være potensielle 
medlemmer og passe inn i vår loge. 
Avslutningen av terminen kunne vel ikke vært bedre med en flott 50-års markering for 
vår loge. Vi kan trygt klappe oss selv på skulderen etter en slik gjennomføring.   Den 
innsatsvilje som ble vist av brødrene for å får til et dette arrangementet står det stor 
respekt av.  Takk for innsatsen. 
Til slutt vil jeg ønske alle brødre med familie en fredfull og givende sommer.  Vi  ses 
igjen til EI 4.september fulle av energi til å ta fatt på en ny termin. 

 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Trond Egil Nilsen  

OM 

 

STJERNEHIMMEL 
Arbeidet med stjernehimmel i logesalen har gått sin gang fra 29. april og utover i mai 
måned.  Arbeidet er utført av Rolf Bjørnar Nilsen, Fred Davidsen, Bjørnar Hansen og 
Svein Sigvartsen.  Kjell Valle har 
tatt seg av det elektriske og hus-
styrer Nils-Johan Lund har hatt 
cateringen. 
 

Det har vært et møysommelig 
arbeide med montering av ca 
850—900 lyspunkter (fiber) i 10 
stk. 4 mm  
 

finerplater på størr. 244 x 122cm, 
- for deretter å plassere dem i 
taket. Fiberen får lys fra to lys-
punkter (givere) i hver ende av 
himmelen. 
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MOODS 

GJENOPPTAGELSE I ORDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.mars 2013, ble bror EksOM Dagfinn 
Nicolaysen  gjenopptatt som medlem i 
Loge nr  70 Kvitbjørn  etter et avbrekk 
på 8 år og 4 mnd. 
Innvielse eller gjenopptagelse er alltid 
en stor begivenhet i en loge, så også i 
vår. OM Trond Egil Nilsen ønsket ham 

behørig velkommen ved taffelet på 
ettermøtet. 
Også vi ønsker ham velkommen og 
lykke til i et videre arbeidet i Odd Fel-
low Ordenen. 
 
DEN HØYE SANNHETS GRAD 
I møte 3. april ble tre brødre forfrem-
met til Den Høye Sannhets grad, Jan 
Rudi G. Pedersen, Erling svendsen og  
Ben Løvlien. 
Den høytidelige seremonien ble ledet 
av OM Trond Egil Nilsen og hans em-
bedsmenn. De laget et minnerikt møte 
både for de som ble forfremmet og de 
øvrige tilstedeværende. 
Møtet ble avrundet med et nydelig 
brodermåltid laget av brr. Torbjørn 
Nilsen og Rolf-Bjørnar Nilsen.  Br. Ben 
Løvlien takket for gradstildelingen på 
vegne av de tre. 
 

 

F.v.: Jan Rudi Gundstrøm Pedersen, Erling Svendsen og Ben Løvlien 

EksOM 
Dagfinn Nicolaysen 
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 LOGE 142 CHALIS 

i Kalix, Sverige, vår  vennskapsloge, 
fylte 50 år den 28. april 2013.   
Vår loge var representert av EksOM 
Arne B Moe, Eks Storrepr. Jan Alt-
mann og bror Marvin Juliussen.  
Da vår loge for første gang besøkte 
Kalix våren 2001, var de samme 
brødre på besøk.  I tillegg var Eks 
Storrepr. Lorentz A. Roksvaag også 
med.  
Gaven til 142 Chalis var  kvitbjørnen 
som er avbildet. Den er kjøpt, men 
komposisjonen av ”isflak” er laget av 
br.Rolf-Bjørnar Nilsen. 
 
EksOM Arne B Moe forteller i etter-
tid at ingen deler av 50 års jubileet 
til logen ble feiret i logehuset. 
 
Jubileet ble startet i kirken i Kalix, 
med regalier, hvor  Kyrkoherden  
 

 
(sognepresten) holdt en 
kortinformasjon om kir-
ken. Den var for  
øvrig brukt som stall un-
der en av krigene i tidlige-
re tider.  
Presten er visstnok på tur 
til å bli medlem i loge 142 
Chalis . 
 
Det var mye flott sang og 
musikk i kirken.  Under-
veis overrakte Dep. Stor 

Sire? en juvel til en 50 års 
jubelveteran!! 
Seansen i kirken ble av-

sluttet med fin sang og musikk av en 
ung jente og en pianist. 
 
Deretter gikk turen til ”Det lille ho-
tellet” , rett i nærheten av kirken, 
hvor festmiddagen ble avviklet. 
Det ble en høytidelig stund med 
mat, drikke og taler og gaveoverrek-
kelser. 
 
Brødrene som representerte vår 
loge fikk oppleve en annerledes jubi-
leumsfeiring enn det vi er vant til. 
Det viser at det er forskjellige tradi-
sjoner i Sverige og Norge—noe vi 
har opplevd tidligere.  
 
Gratulerer til loge 142 Chalis!! 

 
 
 

Vår jubileumsgave til loge nr 142 Chalis’s 50 års 
jubileum 
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LEIRSLAGNING 

Det ble avviklet leirslagning i Hammer-
fest lørdag 27. april. 
For første gang opplevde man at det 
var patriarker fra hele Distrikt 12 tilste-
de.  Det var virkelig fantastisk. Vi  var 

over 30 patriarker tilstede. 
Patriarkene fra Alta og Hammerfest 
dekket de fleste funksjonene, og gjor-
de en god jobb under ledelse av Ho-
vedpatriark Edvard Rognlid. 
 
Det ble gjennomført befordring til Den 
Gylne Leveregels grad av 6 patriarker 
og 3 innvielser. Fra vår loge ble Rune 
Angel Olsen og Trond Egil Nilsen be-
fordret til Den Gylne Leveregels grad. 
 
På ettermøtet ble det avviklet et flott 
taffel, hvor  1HM Einar Lie hadde sty-
ringen. 
Maten var laget av Bjørnar Hansen  og 
Nils-Johan Lund sammen med  
kjøkkenassistent  Svein Sigvartsen. Ny 
 

 
delig svinefilet—et eller annet—og  
sjokoladepudding + til dessert. 
Som vanlig smakte maten fortreffelig! 
Etterpå gikk praten utover i de små 
timer blant patriarkene fra fjern og 
nær.   

Det var en særdeles hyggelig kveld. 

 

Disse brødre kom til Hammerfest for å bli 
tatt opp i Patriarkgraden. f.v.:  Lars Peder 
Nilsen, Truls Herland og Geir Birkely,  

Hovedpatriark Edvard Rognlid kan brukes 
til det meste! 

Harald Mikkelsen fra Talvik og Trygve 
Røtvold fra Kirkenes fant tonen. 
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50 ÅRS JUBILEUM 
Loge 70 Kvitbjørns  50 års jubileum ble 
avviklet med en verdig markering lør-
dag 1. juni. 
Det hele startet med festloge, hvoret-
ter det var middag med taler og gaveo-
verrekkelser. Det avsluttet med dans 
til ut i de små timer. 
 

Stor Sire Morten Buan og hans kone 
Synøve var tilstede etter en snartur til 
Nordkapp på lørdag formiddag. DSS’e-
ne Ann-Mari Pettersen og Fred 
Davidsen var  også tilstede som Storlo-
gens representanter. 
De øvrige loger  som var representert 
var vår moderloge 19 Thule i Tromsø, 
142 Chalis i Kalix, 43 Nordlys i Hon-
ningsvåg, 55 Varanger i Kirkenes , 105 
Østhav i Vadsø,  Torghatten i Brønnøy-
sund og Rebekkaloge 79 Meridian i 
Hammerfest. To ”gamle” brødre, Arne 
J Heggelund (og Marianne), og Bjørn 
Olav Johansen hadde også tatt turen til 
Hammerfest. Totalt var vi over 70 per-
soner tilstede. 
 
 

Festlogen ble flott avviklet i logesalen 
under ledelse av OM Trond Egil Nilsen 
-med den nye stjernehimmelen tent. 
Den ble avsluttet med ”Solefallssang” 
av Ole Olsen med brr. Edvin Vevik og 
Fred Davidsen. 
Etter  at alle var ført ut av logesalen, 
ble gjestene servert aperitif, før da-
gens visevert, UM Ketil Johnsen, invi-
terte til bords.  
Etter en del informasjoner ble ordet 
gitt til EksOM Nils-Johan Lund som 
fremførte sin egenproduserte prolog i                

 
anl. Jubileet. Flott levert! 
 

Deretter utbragte br. Stor Sire Hans 
Majestet Kongens skål. Etter  at konge-
sangen var avsunget  ble Storlogens  
skål  utbragt  av Storrepr. Edvin Vevik. 
 

Vi fikk servert et nydelig måltid med 
lakseanretning til forrett, lammestek 
med fløtegratinerte poteter til hoved-
rett og multekrem til  dessert.   
Som ”vanlig” var det brr. Jan Altmann, 
Bjørnar Hansen, Nils-Johan  
Lund og Rolf Bj. Nilsen som 
hadde laget maten!! 
På kjøkkenet regjerte br. 
Rudi Pedersen med fast 
hånd sammen med sin 
”kjøkken assistent” br. Odd 
Johannessen.    
 

Også serveringen da—flotte søstre 
fra loge 79 Meridian.  De gjorde en 
fantastisk flott og profesjonell jobb 
og var med på å lage en høytidelig 
ramme rundt hele taffelet.  Tusen 
takk, kjære søstre!!! 

OM i Chalis, Alf Sandin,  og hans kone Sara. Til h. UM Ketil John-
sen oog hans kone Grethe Johannessen. 
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Etter hovedretten var det taler av Stor 
Sire Morten Buan, vår OM Trond Egil 
Nilsen, OM Randulf Pedersen i vår mo-

derloge Thule, DSS Fred Davidsen  og 
OM Alf Sandin i loge 142 Chalis. Deret-
ter var det hilsninger  og gaveoverrek-
kelser. Takk for maten talen ble holdt 
av br. Trygve Røtvold fra Kirkenes (loge 
55 Varanger). Etter at taffelet  var he-
vet ble det servert kaffe avec i salong-
en.  
Brødrene i loge Kvitbjørn rigget deret-
ter til småbord, og dansen tok til an-
ført av ”Moods”,  - Morten Heggelund 

og Solbjørg. 
Logen fikk flere 
presanger, bl.a. 
en nydelig hånd-
laget vase med 
inskripsjon fra 
Storlogen, Var-
døbøkene fra 
Vadsølogen og 
et flott bilde fra 

Honningsvåg.                            
EksDSS Svanhild Paulsen sendte som  
”vanlig” et dikt på rim (og en blomst): 

 

 

”En milepel er nådd—tenk at 50 år er 
gått.  
Loge Kvitbjørn er aktiv som få— 
Så herved en blomst dere får.  
Jeg takker for invitasjonen, men man 
mestrer ikke alltid situasjonen. 
Mine tanker er med Dere i kveld—
dokker brødre er en fantastisk gjeng. 
”Huset” dere verner med kjærlig 
hånd. Jeg er imponert -tenk å ha det 
sånn.  
Til lykke med kvelden.”    
Varm klem fra en bortreist  XDSS Svan-
hild. 
 
I ettertid kom det melding fra bror Stor 
Sire: ”Hils til brødrene og takk for en 
verdig 50 års markering”. 

Arne J Heggelund og Marianne foran til h. I bakgrunnen sees 
bl.a. Edvin Vevik, Lillemor Vevik og Helene Kivijervi. 

Trygve Røtvold, Kirkenes,  til v.  Aud Vollstad og OM i Thule, 
Tromsø, Randulf Pedersen til h. 

Br. Stor Sire Morten Buan har nettopp avsluttet sin tale 
og overrakt Storlogens jubileumspresang til OM Trond 
Egil Nilsen. 

OM Trond Egil mottar gave fra 
loge nr 19 Thule v/OM Randulf 
Pedersen. 
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NYTT KOLLEGIUM I LEIR NR. 15 
FINNMARK 

Det nye kollegiet i Leiren tør jeg påstå 
er spennende.  Som ny  
Hovedpatriark er valgt Eks DDSS Roald 
Andreassen.  Som vi alle kjenner til, så 
er han ingen ungfole lenger, - og full-
stappet av erfaring.  Det blir spennen-
de! 
Per Ulrik Lundin er YP, 1HM er Bjørn  
Erik Hansen, Sekr. Kjell H Farstad, Skm 
Marvin Juliussen og 2HM Bjørnar Han-
sen. 

 
1.HM BJØRN ERIK HANSEN 
Skal delta på kurs for HP i Roald Andre-
assens feirefravær i helgen 14.—16 
juni. 

 

DSS  FRED DAVIDSEN 
og DSS Ann-Mari Pettersen fra  
Honningsvåg  ble lørdag 25. mai, sam-
men med 114 andre brødre og søstre 
fra Norge og resten av  Europa, tildelt  
en grad i  Den Europeiske Storlogens 
møte i  Odd Fellow Paleet i Køben-
havn.  Graden kalles Visdommens Grad 
og er den høyeste i Europa.  Fra tidlige-
re har Bjørn Erik Hansen  og Svanhild 
Paulsen mottatt denne i tillegg til Alf 
Jørgensen fra Kirkenes. 

 
OPPLÆRING AV NYE KOLLEGIUM 
Vil finne sted i Odd Fellow huset i 
Hammerfest  helgen 5. og 6.  
oktober 2013.  Da er målet  å samle 
alle de 5 kollegiene i Odd Fellow , Dist-
rikt 12 Finnmark, på et sted.  
Denne gang gjennomfører vi opplæ-
ringen alene, uten Rebekkalogene. 
Evalueringen fra i fjor konkluderte med 
at når vi skulle dele på bruken av loge-
salen, så ble det for liten tid der for 
begge parter. 
 
Rebekkalogene i vest (Alta, Hammer-
fest og Honningsvåg) skal ha opplæring 
i Hammerfest 9. og 10. november. 
 

HP Roald Andreassen 

Red.: Fred Davidsen 


