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Vi ønsker brødrene med familie en

God Jul!

OVERMESTERENS HJØRNE
Kjære brødre.
Da er vårt siste logemøte i dette året gjennomført. Det
ble en litt tidlig juleavslutning i år, men like hyggelig
som alltid. Og til etter møtet hadde de trofaste sliterne
på kjøkkenet igjen overgått seg selv med deilig julemat.
Vi håper at mange brødre og søstre tar med seg barn,
barnebarn, oldebarn og eventuelt andre i omgangskretsen og kommer på
den tradisjonelle juletrefesten 28.12.
Når vi nu igjen skal feire jul i all vår velstand, la oss da huske at ikke alle har
de materielle godene som vi har. Både her i Norge og i resten av verden
finnes det mange mennesker som trenger litt hjelp og støtte.
Det har etter hvert blitt mange muligheter for å gi julegaver hvor mottakeren får et kort om at det er donert gaver til et veldedig formål. Kanskje det
er noe å tenke på etter hvert som skap og skuffer fylles opp med ting som
vi minst hadde ”3” av fra før.
Vi må samtidig ikke glemme at det også kan være brødre og søstre som kan
føle seg ensomme i denne juletida. Jeg oppfordrer derfor brødrene til å ta
kontakt med logebrødre/søstre som de tror kan trenge litt ekstra oppmerksomhet.
På OM’s ønskeliste i år står det nye brødre, og at mange av de eksisterende
brødrene stiller opp på møtene våre. Jeg håper derfor at vi får noen aktuelle kandidater og kan avholde et info. møte i slutten av januar. Hvis noen
etter dette søker opptak, vil disse kunne være klare til det terminfestede
opptaksmøtet i begynnelsen av mars.
Så kjære brødre med familie, jeg ønsker dere alle ei fredfull jul og et riktig
godt nyttår.
Med hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Ketil Johnsen
Overmester
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FORFREMMELSE TIL DEN EDLE KJÆRLIGHETS GRAD
20. november 2013 ble bror Bjørn Tore Svendsen forfremmet til Den Edle Kjærlighets grad.
Møtet ble ledet av Overmester Ketil Johnsen. Det var et
meget flott arrangement, hvor flere av brødrene fremførte et flott spill.
Enkelte av våre brødre aspirerer til Nasjonalteatret; verken mer eller mindre.
Bjørn Tore satte tydelig pris på det han opplevde; han sa
i sin tale at ”han ikke var klar over at det fantes skuespillere på hans arbeidsplass”.
Han fortalte at han hadde gjennomgått nødvendig kursvirksomhet på sin
arbeidsplass—av den grunn hadde hadde han ikke vært så mye på møtene i den siste tiden. Han ville komme sterkere tilbake!
Kvitbjørnposten gratulerer!
MALAWI-AKSJONEN
15. mai 2013 overleverte Stor Sire Morten Buan enMOODS
sjekk pålydende kr. 25.544.000,- til SOS barnebyer.
I tillegg til dette, rekrutterte Odd Fellow Ordenen
minst 4623 faddere.
Forventet livstidsverdi av disse er NOK 106.791.300,-.
Den totale verdi av Odd Fellows medvirkning i prosjektet er regnet til
Kr. 118.039.300,-.
Prosjektet er evaluert i ettertid. Hypotesen er at ”det ville blitt en større
suksess uten Fase 3”. Det ble for omfattende.
Likevel mener Ordenen at hver og en av medlemmene kan klappe seg på
skulderen og være fornøyd med resultatet.
I distrikt 12 Finnmark var det Loge nr. 102 Svanen, Alta, som hadde det
beste økonomiske resultatet, noe som resulterer i at en av bygningene i
Malawi sannsynligvis får logens navn. Logen hadde et av de beste
resultlatene i prosent på landsbasis. Vel blåst!
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UTLEIEREGLEMENT
for
ODD FELLOW HUSET
1.

Lokalene leies primært ut til følgende arrangementstyper:

Barnedåp
Konfirmasjon
Begravelser

pris kr. 4.000,pris kr. 4.000,pris kr. 1.000,-

Ved begravelse av logemedlem beregnes ikke leiegebyr.
Ved leie på vegne av logemedlemmers foreldre, ekte
make/samboer, barn, barnebarn, oldebarn, rabatteres
leien med 50% medlemsrabatt.
Det er en forutsetning at leien skjer for logemedlemmets
regning og risiko.
2.

Lokalene kan også leies ut i forbindelse med medlemmers
foreldre/barn/barnebarns jubileer, bryllup m.v. Med
unntak av bryllup settes det imidlertid nedad
aldersgrense på 40 år. Eksempelvis betyr dette at man
ikke leier ut lokalene til barn/barnebarns 30 års bursdags
feiring.
Her er det også en forutsetning at leie skjer for logemedlemmets regning og risiko.
Leieprisen er ft. ved slik utleie kr. 5.000,-, og rabatteres
som i pkt. 1.
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3.

Eksterne utleier til bedrifter, organisasjoner m.v.
Lokalene kan leies ut til ordinær møtevirksomhet.
Pris for ”dagleie” mandag—fredag er kr. 1.000,-.
Pris for week-end arrangement som firmafest, julebord
m.v. er kr. 5.000,-.
Det presiseres at slik utleie skal begrenses til et
minimum. Husets økonomi vil alltid være
retningsgivende i forhold til beslutning om utleie eller
ikke. I tilfeller hvor det fremkommer tvil om utleie, er
det et samlet husstyre som tar beslutningen.
Reglementet tas opp til vurdering/justering en gang pr.
år; fortrinnsvis i forbindelse med avvikling av General
forsamling.
Generalforsamlingen har den besluttende myndighet.
men om det i fra logenes side fremkommer meninger
om justeringer av reglementet, må begge logene, som
eiere, være enige. Eventuelle forslag fremsettes for
styret i skriftlig form.

Hammerfest den 14. mars 2013
Nils-J. Lund Ketil Johnsen Berit Eliassen Solfrid Mortensen
Styreleder Styremedl. Styremedl.
Styremedl./
Sekretær
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JULEMØTE

Alle foto: Kjetil Solvang

Årets julemøte ble avviklet den 4. desember med 26 brødre tilstede.
Etter at logemøtet var avsluttet, ble spillet ”Julestemning ” (fra
Vestfold) gjennomført.
Det ble en fantastisk flott og stemningsfull avslutning på dette året.
Spillet ble flott gjennomført med ledsagende musikk, innspilt på CD
av Marit Bornø.
Etter avslutningen, gikk brødrene til
bords og fortærte julemat, ribbe med
alt nødvendig tilbehør laget av EksOM
Bjørnar Hansen og CM Hans Kristian

”Boysen” Østvik. Nydelig mat
som ble toppet med Sørøyamulter og fløte til dessert.
Tusen takk! Det så ut som om
all hygget seg skikkelig.

”Kokkene” f.v. Boysen og Bjørnar—de
liker seg godt på kjøkkenet.

For de som
hadde tid og
anledning,
ble det en
varm lunsj i
logen
dagen etter!

OM Ketil Johnsen

Sørøyamulter ser det ikke godt ut?
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RUNDE DAGER
2013
NAVN

DATO

ALDER

Ole Johan Johansen

10.12.2013

70 år

Svein Sigvartsen

25.12.2013

70 år

DATO

ALDER

Arne B Moe

25.1.2014

70 år

Georg Liland

15.4.2014

60 år

Ole A. Bornø

2.6.2014

70 år

Ulf A. Mathisen

12.7.2014

50 år

Johan A. Mathisen

4.9.2014

70 år

Rune A. Olsen

6.10.2014

50 år

Rolf B. Mathisen

15.10.2014

80 år

Svein Kristiansen

19.10.2014

60 år

2014
NAVN

25 ÅRS VETERANJUVEL:
Edvin Vevik
15.mars 2014
Hans Kr. Østvik
6. desember 2014
50ÅRS VETERANJUVEL:
Ivar H. Pedersen
4. mars 2014
Vi gratulerer alle!!!
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JULETREFEST
Loge 79 Meridian og loge 70 Kvitbjørn
arrangerer den tradisjonelle
juletrefesten

LØRDAG 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
Hilsen
kollegiet

FESTLOGE 11. JANUAR

NB!

Vi minner også om Festloge som er
terminfestet til lørdag 11. januar 2014. Det vil
komme en invitasjon til alle søstre og brødre
før jul.

Red.: Fred Davidsen
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NB!

