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Det er med stor glede at jeg tar fatt på en ny høsttermin i Leir nr.8s tjeneste.
Det å kunne få være med å utforme og delta i en leir med så mange positive brødre, og
hvor forholdene er lagt godt til rette av mine forgjengere, er det en fornøyelse å ha den
tillit at en kan få være leder i en to års periode.
Det heter orden og alvor, og det bærer hele vårt arbeide preg av.
I pene lokaler kommer voksne menn sammen for å hente inspirasjon til å forbedre sin
livsførsel. De er likt og pent kledd i mørkt, og vår galladrakt har lange tradisjoner i
Ordenes historie. Det at vi kler oss i klær som var vanlige på1800 tallet, er egentlig ikke
noe særsyn. Vi er i samme stilling som mange andre livssynsorganisasjoner.
Den kristne messehaglen som biskopen eller forstanderen begynte å bære mens han ledet
nattverden, var en del av en drakt som en romersk herre ville brukt i formell
sammenheng. Presteskapets klær skilte seg etter hvert ut fordi de ble som de var,
mens resten av verden forandret seg.I mer enn 250 år var kirkene ulovlige. Det er lang tid,
men de kristne ble ikke forfulgt overalt hver dag. Men vi husker kjøpmennenes harme i
Efesus da Paulus prekte evangeliet, og det medførte svikt i salget av Dianastatuer.
Under forfølgelsen var det om å gjøre å ikke skille seg ut fra omgivelsene. Derfor kledde
de kristne prestene seg i hvit romersk toga som var et vanlig klesplagg på den tiden. Det
passet også å bra inn i de kristnes tro på engler, og åpenbaringen talte jo om helgener i
himmelen som var kledd i hvitt og priste Gud.
Prestene kunne heller ikke holde offentlig gudstjeneste, derfor holdt de «foredrag.»
Da reformasjonen ble innført på 1500 tallet, måtte lutheranerne endre drakten for å vise
sin avstand til den katolske kirke. De beholdt togaen, men den ble svart i stedet for hvit,
og de fikk en krage om halsen som på tiden var høyeste mote.
Da vår Orden ble grunnlagt i Amerika av Thomas Wildey i 1819, var det vi kaller kjole og
hvitt et vanlig festantrekk, og i tråd med det vi kan kalle ”sedvane”, kler også vi oss nå på
samme måte som da.
Den tradisjonen deler vi med prester, ortodokse jøder som kler seg som de gjorde i
Russland på 1800 tallet og Amishfolket i Amerika.
Jeg ønsker dere alle velkommen til høstens møter i vår tradisjonelle klesdrakt som bidrar
til orden og alvor.
I Tro, Håp og Barmhjertighet.

PROFILEN
DSS Jonn Wøllo distrikt nr. 8 Vestfold

Hvordan kom du med i OF Ordenen?
Min nærmeste nabo, Harald Kvamme, var ivrig Odd Fellow medlem. Han inviterte meg til et Infomøte i Sande våren 1983. Daværende DDSS , Johan Krohn, var også tilstede for å gi informasjon
om OF Ordenen til flere frammøtte kandidater.
Møtet resulterte i søknader fra 4 personer, og blant dem var jeg.
Jeg ble inviet den 26. sept. 1983, og har hele tiden funnet meg vel tilrette blant gode brødre i
Ordenen og i loge nr 85 De Tre Holmer.

Dine hobbies?
I alle år har jeg vært glad i å lese. I ungdomstida og de første yrkesaktive år leste jeg mye, spesielt
skjønnlittaratur. Senere har yrkes- og familiesituasjon gjort at det ble mindre tid til lesing.
Oppfølging av barn, og deretter barnebarn, i diverse fritidsaktiviteter har blitt prioritert.
Samfunnsengasjement i forskjellige lag og organisasjoner har også preget mye av fritiden. I mange
år var jeg meget aktiv i politiske oppgaver og verv.
I nåværende situasjon er oppgaver innen OF Ordenen nærmest blitt en hobby med mange møter
gjennom hele OF året.

Hva er din yrkesbakgrunn og nåværende status?
Etter befalskole, lærerskole og studier i Trondheim og Newcastle har jeg fungert som lærer.
Først 8 år i Ulvik i Hardanger ved realskole og ungdomsskole. I 1972 ble jeg ansatt i Sande
kommune og har vært der siden – hele tiden ved Sande ungd.skole. Der har jeg hatt en meget god
arbeidsplass, og undervist hovedsaklig i engelsk, norsk og samfunnsfag som har vært mine fag. Å
få arbeide i skolen med den oppvoksende slekt har vært inspirerende og svært givende.
Nå er jeg pensjonist og trives utrolig godt med det.

Et tilbakeblikk på dine år i Ordenen, og det som disse år har betydd mest for deg?
Innvielsen den 26.9.83 gjorde sterkt inntrykk på meg. De to første årene ble en god læretid. Jeg fulgte
godt med for å lære så mye som mulig.
I 1985 ble jeg utnevnt til CMs h.ass. og med det fikk jeg ganske god innsikt i spillene og gangen i
seremoniene. Så fulgte 4 år som logens sekretær. Det lærte meg mye om logens ”indre liv”, og
hvordan Ordenen var bygt opp og fungerte. Deretter ble det 2 år som OM. Det var meget engasjerende,
jeg trivdes faktisk på overstolen.
I perioden 1997 - 2003 hadde jeg embeder i leiren som 1. HM, YP og HP.
I 2003 ble utnevnt til DSS i Distrikt nr 8 Vestfold. Det kom særdeles overraskende på meg. .
Å få fungere som DSS i et så flott distrikt har vært krevende, spennende, utviklende og givende. Å få
møte så mange , gode OF brødre har vært, og er, en god opplevelse.
Hva har så betydd mest for meg? Blant mye er det vanskelig å velge. Det å møte gode, engasjerte
brødre i loge og leir har vært stort. Å få være del av et stort fellesskap og et overveldende nettverk har
gitt meg mye glede og mange gode venner.
Dessuten har det selvsagt vært en stor ære og få tjene Ordenen i mange år.

Hvilke tanker gjør du deg om Ordenen i fremtiden.
Odd Fellow har alltid hatt en lovende framtid, og slik tror jeg det vil fortsette. Selvsagt vil framtiden
ha opp- og nedturer.
OF , med sine verdier, ritualer og seremonier, vil til alle tider ha mye å tilby kommende generasjoner.
OF vil måtte gjennomgå tidsmessige forandringer. Imidlertid må hovedbudskapet i våre seremonier
bestå.
Hva må til for en god framtid?
Vi må bygge videre på våre beste tradisjoner, vi må vi bevare våre ritualer og språkbruk. Vi må verne
om vennskapet og fellesskapet, og vi må ta godt vare på alle medlemmene.
Spesielt viktig vil det være å lage et opplegg for å ivareta nye og yngre medlemmer. Det kan gjøres
ved aktiviteter som skaper engasjement og entusiasme. Gi dem oppgaver og gjøremål som viser at de
er til nytte og kan brukes, ikke bare belæres.
Det vil også være viktig å ivareta et godt omdømme og utvikle en god kommunikasjon med
omverdenen.
Jeg er overbevist om at det alltid vil være behov for tid til ettertanke, etiske regler, vennskap og
personlig utvikling. Det kan OF gi hver og en av oss.
Likevel – rekrutteringsarbeidet må tas svært seriøst. Vi må være ærlige og dyktige i vår presentasjon
av Ordenen.

«Patriarken» takker Bror Jonn Wøllo for ord til ettertanke og at han stilte seg til
disposisjon for denne spalte.
Red.

På bakgrunn av tilbakemelding fra
Logene i distrikt 8, kan følgende
brødre tildeles Ve Ju høsten 2008
etter følgende plan:

Følgende Patriarker er berettiget til å
motta DKP-graden på Leirmøtet den
6. nov. 2008

Loge nr. 15 Kongshaug
5/1-2009 40 Ve Ju
Kåre Gudvangen
Sigurd Olsen
Torbjørn Charles Wallum

Loge nr. 27 Kong Sverre
8/10-2008 25 Ve Ju
Einar Boiesen
Loge nr. 40 Vern
10/12-2008 25 Ve Ju
Frank A. Johansen

Loge nr. 48 Færder
12/11-2008 25 Ve Ju
Ove Jonassen
Knut Leiv Leknes

Loge
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15
15
15
15
26
26
26
26
27
27
40
40
40
48
85
85
117
117
117
117
120
120
120
120
120
120

Logenavn
Kongshaug
Kongshaug
Kongshaug
Kongshaug
Kongshaug
Svenør
Svenør
Svenør
Svenør
Kong Sverre
Kong Sverre
Vern
Vern
Vern
Færder
De Tre Holmer
De Tre Holmer
Oseberg
Oseberg
Oseberg
Oseberg
Colin Archer
Colin Archer
Colin Archer
Colin Archer
Colin Archer
Colin Archer

Fornavn
Birger Josef
Henry
Gunnar
Johannes
Kjell Krohn
Kjell Arne
Tor Sverre
Ragnar
Per
Tor
Staale
Bjørn
Sverre
Rolv
Gunnar Edvard
Øyvind
Rolf Normann
Øivind
Per Kristian
Ole-Geir
Runar Bjaaland
Ole Peder
Kristian Lauritz
Jan B.
Arild Oscar
Sverre Lorentz
Kaare

Etternavn
Bjørnstad
Dallager
Jensen
Klepaker
Riege
Aanstad
Johnsen
Lie
Thorstensen
Dalva
Østbye
Jakobsen
Solberg
Stølen
Fjære
Bang
Sørstrøm
Brevik
Hansen
Olsen
Skjuve
Eikenes
Klipper
Olsen
Pedersen
Pedersen
Ring

10/12-2008 40 Ve Ju
Sverre Erling Amundsen

MØT SÅ OFTE DU KAN !
Loge Nr. 85 De Tre holmer
9/10 -2008 25 Ve Ju
Jonn Wøllo(DSS)
23/10 -2008 25 Ve Ju
Tor Egil Samland

Et utvalgt knippe gjester på tur til Veierland
det kom deltakere/m følge fra samtlige loger i
distrikt 8 og medlemmer av Leir nr. 8 Vestfold.
satt i scene av vert for dagen vår kjære YP
Øivin Eriksen.
Datoen var fredag 2. mai 2008

Leirens sommeravslutning på Veierland..
Det gikk ferge fra Tenvik og Taxibåt fra Engø.
YP Øivin Eriksen var ansvarlig og kåserte om øya og kirken som var bygd i 1905,
organist Tore Eriksen trakterte pianoet mens leiersangen ble sunget.
Forsamlingen kunne også nyte vakker pianomusikk av Per Myrstad Kringen.
Hovedpatriarken holdt etter YP`s anmodning en appell i Odd Fellow ånd.
Programmet ble avsluttet med Alltid freidig.
De over 60 deltagerne koste seg i det fine været på den vakre øya.
Det ble servert kirkekaffe, Wienerbrød og kaffe.
Mange gikk tur rundt øya etterpå.

HP Odvar Schrøder Leir nr. 8 Vestfold
Kjære patriarker og alle dere som på et vis er medlemmer i vår store Odd Fellow familie.
Jeg har som leder i Leir nr. 8 Vestfold fått i oppdrag av Øivin om å rette en appell i Odd
Fellows ånd til dere, og nå er jeg litt usikker på hva den skal inneholde, og om jeg klarer å
uttrykke meg så dere kan få ta med dere noen gode impulser fra vårt møte her i aften.
Som gammel speider og deltager i leire i speiderbevegelsens regi ble jeg kjent med appeller,
og det er særlig en som sitter i minnet. Det var nemmelig sånn at når speidere fra Vestfold
var samlet rundt leirbålet, kom det en leder fra Horten, (han ble kalt Traktorn,) i
speiderdrakt med hatt og korte bukser fram, og pekte med en stav på bålet, mens han kom
med sin appell, som var den samme hver gang.
«Jeg hilser flammen som binder oss sammen og minner om målet vi speidere har. - Frem
og opp!»
Denne appellen syns jeg også passer bra her i dag. Vi samles på en måte til en stund rundt
leirbålet. Vi tilføres gode impulser og tar del i litt kultur. Vi vil sikkert dra herfra med et
minne om en god opplevelse. Det er også ekstra hyggelig at vi kan dele denne opplevelsen
med våre nærmeste. Jeg er fristet til å si for gangs skyld.
Når det gjelder speiding og teltliv er det en historie om Sherlock Holmes og hans
følgesvenn Dr. Watson.
”Sherlock Holmes og dr. Watson lå under stjerne himmelen i tropene og så opp mot
myriadene av stjerner, da Sherlock Holmes sier: ” Hva tenker de dr. Watson, da de ligger
her og ser opp i stjernene i denne vidunderlige natt.”

”Jeg tenker på den uendelighet vi er omgitt av, og alle disse lysende punkter kan minne oss
om vår egen ubetydelighet og vår ringe påvirkning vi har I det store intet vi er en del av.
Jeg tenker også at vi må nyte hver dag som vi kan ta del i, og takke for at vi lever.”
”Og hva tenker de Mr. Holmes når de ser opp mot denne praktfulle stjernehimmel.”
”Min kjære dr. Watson, når jeg ligger her og kan konstatere at vi uten problemer ser rett
inn i stjernenes myriader. Har jeg kommet til den erkjennelse at det i løpet av natten har
noen vært her og fjernet teltet!”
Jeg vil minne om, - at vår kultur som i dag nesten er overkjørt av jakten på penger,
prestisje, rekorder og ytre glans, mens det vi før så opp til, og mente var gode livsverdier,
drukner i det vi kaller verdslige interesser.
Det heter så fint:
En sunn sjel i et sundt legeme. Her må jeg spørre. Hvor er sjelen?
I vår tid representerer Odd Fellow Ordenen et viktig alternativ til den verden vi lever i. Vi
samler oss om evige verdier som;
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Tro Håp og Barmhjertighet.
Ordenen er forutsigbar og verner om verdier som god oppdragelse, pent antrekk og er i
hele sin oppbygning konservativ, men gir også enkeltmennesker anledning til fri
livsutfoldelse.
Noe av det beste er at den er tolerant, særlig i en tid hvor mange mennesker ofrer både liv
og helse i kampen for den gode sak, som etter deres mening er den eneste sanne tro.
Vi Odd Fellows har en lov som veileder oss på vår vandring:
Den gyllne leveregel,
«Vær mot andre som du vil at de skal være mot deg,» eller som det står i
kardemommeloven, « Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, men for øvrig
kan du gjøre som du vil! »
Som en avslutning vender jeg tilbake til Traktorn og leirbålet. Jeg kan fortelle, at da jeg på
leir på Hovinheia ved Rjukan hvor også han var og hadde sin apell, opptrådte sammen
med Rolf Wesenlund ved leirbålet.
Mens flammene kastet sitt blafrende skjær,
agerte Rolf bajas og klovn mens jeg spilte munnspill. Nå over 60 år senere er det bare å
konstatere, at mens han utviklet sitt talent som humorist og kunstner, fikk jeg aldri noen
dreis på musikken.
Så jeg skal ikke spille munnspill for dere her i aften., men jeg håper og tror at vi får en god
kveld og hyggelig opplevelse.
HP Odvar Schrøder

Carsten isachsen kommer på besøk!
Sett av Torsdag den 2. oktober og kom på møtet i Leir nr.8 Vestfold
du vil komme til å få en opplevelse du sent vil glemme.

Fra-”Jeg er glad i deg” - Phil Bosmans – Lykke faller ikke sånn uten videre ned i fanget ditt.......
Hvordan skulle du noen gang være lykkelig hvis du alltid måtte vente på alt fra en annen?
Hvis du hver gang du mislykkes i livet, skyver skylden over på andre? Livet er å gi og ta.
Men det ser ut som vi bare har lært folk å ta. Bare ta imot. Trekk fordel av det. Bruk sjansen din.
Still dine krav. Finn deg ikke i alt. Protester. Og du tar imot, og du har fordeler, og du krever,
og enhver som står i veien for deg er din fiende. Og da sitter du med ett fast i uenigheten, krangelen,
grettenheten, hatet.´Mørke og natt kommer over ditt hjerte og din ånd. Du føler deg truet.
Overalt ser du mennesker som vil deg vondt. Og du glemmer at det er deg selv
som har skapt dine egne fiender. Lykke er egentlig et annet navn for fred, tilfredhet, vennskap, glede.
Disse tingene blir ikke lagt i fanget ditt. De kan du ikke uten videre kreve av en annen.
Disse tingene får du gratis hvis du overvinner deg selv og alltid er elskverdig, hvis du ikke forventer
for meget av andre, og selv tar hånd om alt, hvis du gjennom den største elendighet tror at det en gang
vil bli annerledes. Du må alltid begynne på nytt, ikke ta, gripe, og kreve, men med å gi, hjelpe og
trøste, med å glemme deg selv for andre. Det vil gjøre deg godt.
Ta imot hvert øyeblikk
og nyt det
Stå stille og beundre
hva du ser og er med på
Lev bevisst og vær takknemlig
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