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NYTT KOLLEGIUM I LOGE 70 KVITBJØRN 
Onsdag 4. september ble det nye kollegiet i vår loge installert av DSS Fred Davidsen. 
For øvrig fungerte Eks Storepresentant Jan Altmann, EksOM Nils-Johan Lund og EksOM 
Bjørnar Hansen som Storembedsmenn. 
Vår nye OM, Ketil Johnsen og hans kollegium har nå to spennende år foran seg. 
Lykke til!! 

Foran fra V.: EksOM Trond Egil Nilsen, OM Ketil Johnsen, UM Odd Sigurd Løkke 
Bak fra v.: Sekretær Kjetil Solvang, CM Hans Kristian Østvik, Kasserer Svein Sigvartsen, 
Skattmester Rune Angel Olsen.  Storrepr. Edvin Vevik var ikke tilstede da dette bildet 
ble tatt. 

Husk 
INFORMASJONSMØTET  

17. oktober kl 1900! 
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BESØK FRA LOGE NR 77 NYKEN, STOKMARKNES 
 
På Installasjonsmøtet den 4. september fikk vi hyggelig besøk  
av bror Ivar  Mikalsen fra Stokmarknes. Han hadde tatt turen  
nordover.. 
Mens hans kone deltok på et annet møte her i Hammerfest,  
kom han på besøk til oss, noe som vi satte stor pris på. 
Han var et meget hyggelig bekjentskap—velkommen tilbake  
ved en annen anledning. 

    OVERMESTERENS HJØRNE 
    Kjære brødre. 
 
    Et nytt logeår med et nytt kolegium er startet. Valgem 
    bedsmennene og noen av de utnevnte embetsmennene er  
    installert, og vi håper alle de andre snart er på plass. Nye 
    nevnder er valgt og utnevnt. Det er viktig at embedsmenne
    ne og nevndsmedlemmene setter seg inn i sine oppgaver og 
    forpliktelser slik at vi får en godt fungerende loge. 
    De fleste embedsmenn fra alle 5 logene i Finnmark var  

helgen 5-6/10 samlet til opplæringsmøte i Hammerfest. 
Dette     var i tillegg til opplæringen en flott arena for  
meningsutveksling og drøfting av felles problemstillinger. I 
tillegg er det alltid hyggelig å treffe og bli bedre kjent med 
nye brødre fra andre steder. 

Logens fremmøte er stadig nedadgående. Jeg ber derfor om at de som kjenner en bror 
som ikke har vært i logen på en stund, tar kontakt med denne bror og forsøker å få han 
med på et av de første møtene. Samtidig skal kollegiet gjøre en innsats for å se om det 
er måter som vi kan gjøre logemøtene, og ikke minst ettermøtene mer interessante på. 
 
Vi skal holde informasjonsmøte torsdag 17. oktober. Dersom det er brødre som har 
noen kjente som de tror har lyst på mer informasjon om logen, ta kontakt med en av 
kollegiets medlemmer.  
 
Til slutt vil jeg bare ønske alle brødrene en fortsatt fin høst, og håper at vi snart sees på 
et logemøte. 
 

Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
Ketil Johnsen 
Overmester 

 OM 
Ketil Johnsen 
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MOODS 

INSTALLASJON AV LEIR NR 15 FINNMARK 
Onsdag 25. september 2013 ble  det foretatt Embedsmann-
sinstallasjon i Leir nr 15 Finnmark Ordenshuset i Alta. 
Installasjonen ble ledet av DSS Fred Davidsen. 
 Som  Storembedsmenn fungerte Storrepr. Edvin Vevik, EksOM 
Hasse Fagerhaug, EksOM Knut Ottem, EksOM Dagfinn Nicolay-
sen og EksOM Knut Erik Mauseth. Eks Storrepr. Reidar N Olsen 
fungerte som Stor Marsjal. 
50-års veteranen Eks DDSS Roald Andreassen ble innsatt som 
ny Hovedpatriark .  Det er vel få, om enn ingen, i Distrikt 12 
Finnmark som har bredere erfaring i leirarbeidet enn akkurat 

ham. 
Kvitbjørnposten 
ønsker ham lykke til  
i arbeidet.  
 
Kollegiet består ellers av YP Per Ulrik Lundin, 
1HM Bjørn Erik Hansen, Sekr. Knut Harald 
Farstad, Skattmester Marvin Juliussen og 
2HM Bjørnar Hansen. 
Loge nr 102 Svanen ble installert tidligere 
samme ettermiddag, hvor nyinnsatt OM, 
EksOM Per Ulrik Lundin var vert ved taffel-
let.  Privatnevnda serverte meget velsma-
kende Får-i-kål.   
8 brødre/patriarker fra Hammerfest deltok. 

 
 

Hovedpatriark 
Roald Andreassen 

Bjørn Erik, Boysen og Reidar N Olsen i 
diskusjon om et emne som tydeligvis 

opptar dem! 

Det er alltid god stemning når brødre fra 
Alta og Hammerfest møtes. 

Her Odd Herulf Olsen og Svein Torbjørn 
Nilsen fra Alta. 

Fårikål sto på menyen—der finnes 
mange gode kokker i Alta også. 
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KURS FOR NYE EMBEDSMENN 
 
Lørdag 5. og søndag 6. oktober 2013 
ble det avholdt kurs for de nyvalgte 
embedsmennene i Distrikt nr. 12 
Finnmark. 
Samlingen ble avholdt i Ordenshuset i 
Hammerfest.  I tillegg benyttet vi 
lokaler på Politihuset og i Hammerfest 
Selskapelige klubb.  Alle OF logene i 
distriktet var tilstede. 
Pga nakkeoperasjon var DSS stort sett 
fraværende under kurset.  Hans 
plikter ble overtatt av Eks Stor 
Skattmester Bjørn Erik Hansen. 
Sistnevnte tok seg for øvrig også av 
Skattmestrene i distriktet. EksOM—
OM ble ivaretatt av eks Storrepr. 
Steinarr Jensen fra Honningsvåg. UM 
ble guidet gjennom kurset av 
Storrepr. Edvin Vevik, Hammerfest. 

Eks DDSS Roald 
Andreassen, Alta, hadde ansvaret for sekretærene. Han hadde 
bistand av Eks Sekr. Georg Liland og Storrepr. Edvard Rognlid på 
data- og Focus-delen. 
Til sist var Storrepr. Jon Holien, Vadsø, ansvarlig for CM, Insp. 
 
Kursdeltakerne utenbys fra ble alle innkvartert på Thon hotell, 
Hammerfest. Bespisningen ble ivaretatt på Odd Fellow Huset av 
brødre Eks OM’er Nils-Johan Lund og Bjørnar Hansen. 
 
Evaluering var særdeles positiv; Det viser 
nytten og nødvendigheten av samlinger hvor 
de nye emb.mennene kan få drøfte 
problemstillinger med kolleger. 
 
Bjørn Erik (t.v.) tok seg som ”vanlig” av 
Skattmestrene,mens Edvin (t.h.) tok seg av 
UM. 
 
Vel blåst alle sammen, og takk for flott innsats. 

Eks Storrepr. 
Steinarr Jensen  

Instruktør for OM 


