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FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
KJÆRE PATRIARKER!
Det er sommer, det er sol og snart også ferie for de av oss som er yrkesaktive. Alle ser
frem til å fylle dagene med andre gjøremål, bryte noe av rutinen i hverdagen. Men ferien
er ikke ensbetydende med slaraffenliv og late dager. For meg betyr det å fylle dagene
med andre gjøremål. Gjøre det man ikke har fått eller har tatt seg tid til.
Da skal man nyte praktfull natur, se nye steder og besøke slekt og venner som man ikke
har sett på en stund. Det eneste du ikke behøver å trene på er forfallet.
Det kommer av seg selv. Men det er om å gjøre å bremse og utsette forfallet.
Jeg ønsker alle patriarker en god og innholdsrik sommer. La sommeren gi påfyll av
energi og krefter for høsten og vinteren som unektelig kommer. Vel møtt til vårt DGLmøte i september.
Som en sommerhilsen til alle fra hovedpatriarken kommer Sommermidnatt av Herman
Wildenvey.
Skjønne natteskyer skumrer
florsiktelette over
alt som var dagsklart nyss.
Løvet mot luften slumrer
som når den elskede sover
efter sin elskers kyss.

Rummet, som midnattstunden
fyller med skumring, stenger
bare sin dør på klem.
Og sommeren synker til bunnen
av natten hvis grønne enger
dønner av dypet frem….

Ikke en eneste stjerne
lar seg til turer lokke
på melkeveien i kveld.
De blomstrende havetrærne
står under himmelens klokke
som kalkklippehvite fjell.

Kirsebærsneen faller
som i en sjø av renhet
bortover singlet grunn.
Syriner blåner, forstenet
til øyer av blå koraller
nede på nattens bunn.

deg

Allting vugger i hvilen
dypt i sin undring over
nattens dikt og bedrag…
Solen er selve tvilen---!
Vekk ikke den som sover
for det blir tidsnok dag.

GOD SOMMER!!!

TRIPPEL 25 VE JU TILDELING I LOGE NR. 48 FÆRDER
Onsdag den 23. april ble tre brødre fra loge nr. 48 Færder, tildelt Juvel for 25 års medlemsskap

Bak fra venstre : Stor Masjall Thore Fredrik Grüner, dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes, OM Tor Bjørge,
Stor Sekr. Steinar Jansen og Stor Skm. Thor Gunnar Eliassen.
Foran fra venstre:Br.Svein Heggem, DSS Dag Virik, Stor Sire Morten Buan og Eks OM Kjell Aas.
De tre 25 års-veteranene var: Br. Svein Heggem, DSS Dag Virik og Eks OM Kjell Aas
0
Det var 100 brødre (60 fra egen loge og 40 gjester) til stede i salen og 96 til bords på ettermøtet.
I tillegg til Stor Sire Morten Buan og hans Storembetsmenn var også Eks Europeisk Stor Sire Harald
Thoen, SDSS Randulf Meyer, Stor Redaktør Kjell-Henrik Hendricks og DSS Distrikt 1 Per Arild
Nesje til stede.
Totalt var det deltakere fra hele 10 loger tilstede.

Tor Bjørge
Overmester

LEIRFORENINGEN MIDGARD
Bildet viser Bror Stor Sire og den nyvalgte
formannen for Leirforeningen Midgard Thor Eide
Frebergsvik. fra stiftelsesmøtet i Logegaarden
Horten tirsdag Den 25. februsr 2014.
Totalt var det 68 patriarker tilstede fra Leir nr 8
Vestfold.
De aller fleste var
medlemmer i en av de fire stiftelseslogene for
den nye leirforeningen:
Loge 27 Kong Sverre
Loge 40 Vern
Loge 85 De Tre Holmer
Loge 117 Oseberg
Red. viser til Leirforeningens hjemmeside
som er lagt inn på Leir nr. 8 Vestfolds sider.

Hva skal barnet hete?
Leirforeningen Midgard
henter sitt navn fra den
hedenske multiteistiske
Norrøne mytologi. Er dette
et navn som passer i Odd
Fellow Ordenen?
Sæheim er foreslått som
navn på leiren. Sæheim er et
stedsnavn som er knyttet til
vårt distrikt.
Her er to innlegg som prøver
å gi bidrag til en diskusjon
om navnet på vår fremtidige
leir. God debatt!
YGGDRASIL

MIDGARD ?
Kjære patriarker
Leirforeningen vår ble stiftet den 25. februar i år. Det ble vedtatt, mot noen stemmer, at
leirforeningen skal hete Midgard. Vi har anledning til å velge et annet navn på leiren når
den tid kommer. Med god hjelp fra Wikipedia finner vi noe om navnet Midgard.
Midgard (norrønt Miðgarðr, «den inngjerdet verden i midten») er i norrøn mytologi
menneskenes boplass, et av de ni hjem Verden i den norrøne mytologien er rund som en
skive. I begynnelsen var alt en urskog og en ødemark. Æsene ryddet plass og skapte
steder å være, både for seg selv og menneskene. Midgard kalte de menneskenes hjem –
fordi det ligger midt i verden. Og midt i Midgard – for at menneskene ikke skulle kjenne
seg alene og forlatt – bygget gudene et mektig sted for seg selv: Åsgard – en veldig
gudeborg, beskyttet av tykke murer. For å komme dit må man ri over regnbuen Bifrost.
Rundt Midgard ble det reist sterke forsvarsverker – for utenfor, i det ville og ukjente,
herjer mørke og uhyggelige krefter. Her – i Utgard og Jotunheim – bor jotner og troll. Slik
er alt ordnet: lik årringer i tre. Og ytterst ute – på alle kanter – bølger det store
verdenshavet. Her bor også Midgardsormen.
Midt i Midgard ligger Åsgard. Og midt i Åsgard har gudene plantet et tre, Yggdrasil. En av
røttene ligger i Åsgard, en annen rot er i Jotunheim og en tredje i Nivlheim. Grenene
strekker seg så langt ut at de favner hele verden. Yggdrasil er verdens sentrum – og så
lenge treet er grønt og frodig, og bærer friske skudd – så lenge vil verden bestå.
Slutten på verden heter Ragnarok.
I listen over gudene i den Norrøne mytologi teller jeg 30: Balder, Brage. Forsete, Frigg,
Frøy, Frøya, Gerd, Heimdal, Hel, Hod, Idun, Loke, Nanna, Njord, Odin, Ran, Sigyn, Siv,
Skade, Skuld, Tor, Tyr, Ull, Urd, Vale, Ve, Verdandi, Vidar, Vile og Ægir. Men du kan
kanskje flere…
Fra STORLOGENS SIRKULÆRE, Sirkulære om Løfteavleggelse sakser vi
Av så vel Den Uavhængige Norske Storloges lover, som av dens Fribrev, fremgår det klart
at den som
vil bli medlem av Odd Fellow Ordenen:
“må ha troen på tilværelsen av et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder.”
Vår Orden er med andre ord åpen for alle monoteistiske religioner. Av våre rituelle
forskrifter
fremgår det imidlertid klart at Bibelen ‐ som vår Ordenskultur er basert på ‐ er Den
hellige skrift på hvilken vi avlegger våre høytidelige og bindende løfter, og at den alltid
skal ligge oppslått på Alteret så lenge logen/leiren er åpen.
Den Norrøne mytologi, som gir navn til leirforeningen, er en hedensk multiteistisk
religion som står i sterk kontrast til Odd Fellow Ordens sentrale verdier! Bør vi finne et
annet navn på leiren?
Med patriarkalsk hilsen i T.H. og B.
John Glattetre

Kongsgården Sæheim
Sæheim betyr Sjøgården, og dette navnet ble etter hvert til Sem for til slutt å bli
Jarlsberg. Kongsgården Sæheim lå der Jarlsberg Hovedgård ligger i dag.
Ifølge Snorres Ynglingesaga var Sæheim hovedgård «hovudbøle», det vil si hovedsete, for
Vestfoldkongen Øystein Halvdansson som døde rundt år 770. Sæheim ble derfor tidlig et
administrasjonssentrum, og Harald Hårfagre valgte å innsette sønnen Bjørn Farmann som
herre over kongsgården. Bjørn var oldefar til Olav den Hellige.
Bjørn Farmann skal ha blitt drept på gården i 927, og under østfløya på dagens hus finnes
det hvelvinger fra middelalderen der broren Eirik Blodøks skal ha utført drapet. Ifølge
tradisjonen ble Bjørn gravlagt i Farmannshaugen, som er en stor gravhaug på gården,
men utgravinger har vist at den er mye eldre.
Ved Sæheim (Sem) kongsgård ble fylkeskirken, dagens Sem kirke, reist tidlig på 1100‐
tallet. Før bygginga av Tunsbergshus under Håkon Håkonsson var Sæheim det stedet der
kongene på sine reiser omkring i landet har tatt opphold.
Gården ble seinere residens for de kongelige befalingsmennene over Tønsberg len, som
fortsatte å drive eiendommen ved hjelp av leilendinger. Den første lensherre en kjenner
på Sem kongsgård, var dansken Erik Ugerup (Urup) som fikk kongsgården og Tønsberg len
mot avgift fra 1524. I 1547 mistet Ugerup lenet, som blev overtatt av Bent Bille. Han
bodde på Sem når han var i Norge, men oppholdt seg ellers mest på sitt gods i Sjælland.
Da kongen i København opprettet Norges andre, og siste, grevskap, Griffenfeldt grevskap,
i 1673, overtok Peder Schumacher Griffenfeld Sem hovedgård, som inntil da hadde tilhørt
kongemakta. Husa og hagen skal ha vært i svært dårlig forfatning. Greven gav gården
navnet Griffenfeldgård som tre år seinere ble omdøpt til Jarlsberg hovedgård. I 1682
brant bygningen på Jarlsberg og nye bygninger av stein ble etter hvert bygd av den nye
eieren, den tyske feltmarskalken Gustav Wilhelm Wedel.
Med patriarkalsk hilsen i T.H. og B.
Lars Nøklegaard Andersen

Navneforslag
Med dette lanseres følgende navneforslag på den nye leiren:

FARMAND
FARMAND MPH i TH og B
Hans-Olav Fredriksen
Red.
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Foredrag i leir nr. 8 Vestfold
1. mars 2007 i Sandefjord
v/daværende Stor Sire Harald Thoen

Patriarker: dere er elever ved Odd FeIIow Ordenens Høyskole!
Verdige Hovedpatriark.
La meg aller først få takke så meget for en hyggelig invitasjon, til å
komme hit til leir nr 8 Vestfold for å holde et foredrag som kan sies
å ha følgende to punkter som hovedtitler:
Å opprettholde og utvikle nivået på det rituelle arbeidet.
Å holde et høyt engasjement blant medlemmene giennom
innholdet i møtene.
Mine patriarker.
Som dere silkkert kjenner til så arbeider Den Norske Storloge etter en
langtidsplan ‐ som ble vedtatt på Storlogemøtet i juni måned i 2005.
For å videreføre denne, og bringe vedtak fra Storlogemøtene til
Ordensenhetene er denne planen videreført til Distriktsrådet og loger
og leire, som hver for seg utarbeider egne langtidsplaner.
Når vi legger planer for fremtiden ‐ enten det gielder å søke å nå de
målsetninger man vedtar ‐ eller det gielder organisasjonsmessig
utvikling så er det for meg ett stort spørsmål som bør stilles, hva
gielder vår Orden.
Hva er det som får et medlem til å gå i logemøter i sin loge, år etter år?
Jeg er av den formening at det må skapes en interesse.
Det vil igjen si at en søster eller en bror må føle at et logemøte i Odd
Fellow Ordenen virkelig gir dem noe.
Dette gielder naturligvis også leiren.
Slik jeg tenker meg budskapet i vår Ordens så finnes det to
hovedlinjer ‐ som for meg er sammenfattende for både logens og
leirens motto ‐ og våre budord:

Den første hovedlinjen er at Odd Fellow Ordenen ‐ på alle måter ‐
skal være:
‐ karakterskapende og styrkende
- personlighetsutviklende
- skape medmenneskelighet og forståelse
- toleranseskapende; min mening sett i relasjon til andres meninger
- belærende vedrørerende egen etisk og sosial velferd sett i lys av
andres
- en katalysator for mitt forhold til min familie
- og ikke minst være et supplement til mitt forhold til altets opphav.
Den andre hovedlinjen, er at alt det jeg nettopp nevnte, skal lede meg
videre på veien her i samfunnet, slik at jeg vil være i stand til å yde
hjelp og støtte overfor andre mennesker, som nettopp har behov for
min hjelp og støtte.

Kjære patriarker.
‐ Det er en mening med de alvorlige ritualene ‐ og ikke bare fraser.
‐ Det er alvorliqe forpliktelser som legges på enhver av oss
ikke bare en banal lek i lukkede klubber med tro på at omverden er av den
mening at medlemskapet er status.
‐ Det forventes at de forpliktelser og løfter som avgis skal overholdes – og
at de ikke bare oppfattes som en oppramsing av Overmester.
‐ Det er et krav at embedsmenn forstår sine oppgaver og ikke minst sine
plikter og at en ikke bare føler status eller snobberi ved valg til stadig
høyere embeder.
‐ Det bør også være et krav at det vi kaller ettermøtet, den sosiale
sammenkomst/brodermåltid/.e.l. etter logemøtet eller leirmøtet, også er
givende og byggende ‐ ikke bare tidsfordriv over en kaffekopp.
I vår oppjagede og stressede verden skal vi være varsomme med å
spille med våre Ordensmedlemmers tid.
Dette foredraget innholder 9 sider og vil bli gjengitt i de kommende
utgaver av ”Patriarken”
Red.

ORDENSLIVETS RYTME

At alt det som begrepet Odd Fellow dekker, har stor betydning for enhver av
oss på logekvelden er åpenbart; ellers hadde vi ikke møtt frem.
Men man kan spørre; har begrepet noen vedi eller sarnme verdi i vår daglige
livsførsel?
Praktiserer vi læren : "What can I do for you?" - i vår handel og vandel.
Jo, det gjør vi - selvfølgelig - vil vi som regel kunne si. Det vil selvfølgelig
forekomme unntak - det vil alltid være noen som vår lære vil prelle av på.
Det vil også kunne være noen som av og til glemmer at de har forpliktet seg på en
moralsk og hederlig vandel. så kan vi andre i selvtilfredshet slå oss på brystet og
si som den beryktede fariseer sa om den stakkars miskjente tolder. Men - det gjør
vi dog ikke. Vi bor i glasshus og kaster derfor ikke med sten. Av og til streifer våre
tanker våre idealer - og vi gjør opp status. Oppgjøret kan vise et underskudd og vi
forsøker da å dekke dette inn slik at det blir balanse.
Vi prøver å rette opp det gale, og det vil nesten alltid lykkes. Vi er nemlig
aldri statiske. Vi forandrer oss ettersom dagene går og årstidene veksler. Snart er
det vår i oss, og alt lykkes, og vi jubler. Alt spirer og gror - intet er umulig.
Så kommer sorrmeren med all sin tyngde, og vi nyter den i fulle drag og tenker
kun på oss selv og våre nærmeste. Vi tar ferie, ferie fra jaget, ferie fra oss selv.
Dette er også helt nødvendig. Så møter vi høsten og dens barskhet som vi
kjenner så godt.
Da merker vi at det også finnes noe annet enn jubel og ferie.
Her inntreffer så samtidig det at logene atter åpner sine dører. Vi møtes i store
skarer landet over. We shake hands - og vi føler oss rike og sterke : parate til å
yte en positiv innsats. Og vi gjør det! Hver etter sin evne og sin tid.
Høsten er den perioden det skjer mest i aIle loger. Men den ebber allikevel
alltid ut og kuliminerer når den store julehøytid melder sin ankomst ved årets slutt.
Så kan det komme litt stillstand i oss - men det skal vi dog ikke ta for tungt.
Det er rytmen i oss - i hele vår tilværelse. Det er rytmen i årene som går og går og vi er sikre på at ingen av oss kan unnværes – selv om vi nok kan erstattes - og
blir det.
Som årstidene former seg og former oss, - og drar langsomt eller hurtig forbi
oss - slik vokser vi som treet i skogen og som blomstene på marken. Blir vi ikke
vakrere med årene, så blir vi dog vakrere i sjelen. Vi lærer noe hver dag i vårt
Ordensarbeid.
Hentet fra O.F. foredragsarkiv
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