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KKjjæærree  PPaattrriiaarrkkeerr  oogg  BBrrøøddrree  ……    
VVeell  oovveerrssttååtttt  ssoommmmeerr!!      

Det seg høst og vi kan glede oss over at leirmøtene begynner 
igjen. Det har jo for det meste vært en fantastisk sommer hva vær og 
varme angår, så jeg håper at dere alle har fått ladet batteriene og  
virkelig er klare for mange fine møter i vårt utmerkede fellesskap. 

Vårterminen var hyggelig og innholdsrik. Den ga oss mange fine 
opplevelser med Patriarkgrad, den Gyldne Leveregels Grad, flesk og 
duppe på Lillehammer og en flott avslutning på terminen på Fagernes. 
Her fikk vi ”saftig” underholdning fra en lokal Patriark som vi ønsker å se 
og høre mer til i fremtiden. Dette utløste mange gode historier og taler  
rundt et feststemt taffel. (se egen artikkel på side 15)   

Men, det som står igjen som det ”største” minnet, var jo vårt 50 års 
jubileum på Hamar den 25. april. Her var vi samlet en god blanding av 
Patriarker, Embetsmenn og ikke minst gjester. Fra Storlogen møtte DSS 
Per Arne Vidnes og lokalt, DSS Lisbeth Viktorsen og DSS Kolbjørn  
Hellum, som alle var med på å kaste glans over begivenheten. 

Da er vi i gang med de neste 50 år, og det er mye som skal skje.  
Vi vil nå ta tak i vedtakene fra sommerens Storlogemøte og 
implementere de «endringer» som der ble vedtatt. 

 Utfordringen her blir å tilpasse det i praktisk henseende i forhold til de forskjellige salene vi benytter til 
leirslagningene. Dette blir spennende, så møt opp og vær med på å påvirke utviklingen, da det er vi selv 
som må finne de beste løsningene for vedtakene. 
 
Høstens første leirslagning blir også en begivenhet da vår nyutnevnte DSS Johnny Lund, skal 
innsettes i embetet av avgående DSS Kolbjørn Hellum. Vel møtt! 
 

Med hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet 
Erik Gaalaas Engesveen  

Hovedpatriark 
 

––  FFrraa  SSttoorrllooggeemmøøtteett  22001144  ppåå  SSuunnddvvoollddeenn  
For å ta konklusjonen først, så var vi alle enige om at dette var en stor opplevelse å få være med på. De 
fleste opplever dette bare en gang.  Meget stilfulle møter i den innviede Hver og en kan gå inn på Odd 
Fellows hjemmesider. De er helt nye og inneholder mye mer og bedre info fra Storlogen.  
   Gå inn på http://www.oddfellow.no/ OBS! Ditt brukernavn/ ID er nå hele din fødseldato – det vil si 
ddmmåååå. Passordet finner du på adresselappen for ”De Tre Kjedeledd”. Det er de 4 sifrene over navnet 
ditt.  

––  NNyyee  rreettnniinnggsslliinnjjeerr  ffoorr  lleeiirrssllaaggnniinnggeennee  ……   
Når det gjelder leirmøtene, så har det i denne perioden vært forsøk på en del endringer for bl.a. å vise 
forskjellen på en losje og en leir. Logmøtene foregår innendørs, mens leirslagningene skal synliggjøre at de 
foregår ute i ødemarken. 
   Inn- og utføring blir slik vi har praktisert det den siste tida. Nå skal HP, YP og 1 HM ha faste plasser med 
telt fortrinnsvis sammen med sine vakter. Så langt er det bare YP, og Eks HP som har telt. Det betyr at 
hvert Ordenshus trenger ett telt i tillegg. Men det er ikke klarlagt om de gamle teltene kan benyttes.  
I fall kan det bli snakk om 15 telt med det nye designet. Det vil bli en vesentlig investering.  

––  CCeerreemmoonniimmeesstteerr  ii  llooggeennee  bblliirr  vvaallggeemmbbeeddee     
Så langt har flere loger praktisert at CM deltar på EK-møtene, men da uten  uten stemmerett.  Kasserer i  
loge og leir utgår fra og med neste valgperiode. 

Det anbefales å videreutvikle leirens utviklingsprogram med en fordypning i leirgradene gjennom leirens 
Nevnd for Styrkelse og ekspansjon. Det anbefales også å innføre en pedagogisk og historisk innføring i den 
historiske ramme for leirarbeidet. Dette skal gjennomgås for nye matriarker og patriarker. Jeg tror vår leir 
allerede er godt forspent når det gjelder disse anbefalingene. 
 

Vennlig hilsen i V.K.og S. 

Steinar Johansen  
Storrepresentant i Anders Sandvig 
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OOrrddeennssvviittaa    
Loge     Leir 
Innviet: 19.11.1992 

1. grad: 16.12.1993  1. grad: 05.04.2000 

2. grad: 10.02.1994  2. grad: 07.02.2001 

3. grad: 22.09.1994  3. grad: 06.11.2002 

Storlogegraden: 06.04.2008 

Embeder i Loge  

Fung. Eks Overmester   30.08.2007 – 31.07.2009 

Overmester    29.09.2005 – 31.07.2007 

Undermester    01.08.2003 – 31.07.2005 

Sekretær    01.08.2001 – 31.07.2003 

Ceremonimester    01.08.1997 – 31.07.2001 

CM Høyre ass    01.08.1995 – 31.07.1997 

Medlem i Nevnder og Komiteer  

Varamedl. Nevnd for logens styrkelse  

og ekspansjon     26.09.2013 – 30.09.2015 

Medlem Nominasjonsnevnd         26.09.2013 – 30.09.2015 

Medlem i Undersøkelsesnevnd  1  26.09.2013 – 30.09.2015 

Medlem i Leirens Styrkelse og Ekspansjon    ( jeg skal sjekke tidsrom) 

Medlem i Nominasjonsnevnd   13.10.2011 – 30.09.2013  

Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon  13.10.2011 – 30.09.2013  

Medlem Undersøkelsesnevnd 2  13.10.2009 – 08.10.2011 

Medlem i Nevnd for logens styrkelse  

og ekspansjon    08.10.2009 – 30.09.2011  

Medlem i Nominasjonsnevnd   08.10.2009 – 08.10.2011  

Leder i Nominasjonsnevnd  27.09.2007 – 20.09.2009  

Leder i Undersøkelsesnevnd 1  27.09.2007 – 20.09.2009 

Leder i  Undersøkelsesnevnd 2  27.09.2007 – 20.09.2009  

Medlem i Nevnd for Odd Fellow Gården  27.09.2007 – 20.09.2009 

Medlem i komite for revidering av Særloven for Petrus Beyer 

Redaktør i sin Loges avis  PB-posten 

VVåårr  nnyyee  DDiissttrriikkttss  SSttoorr  SSiirree;;  ––  JJoohhnnnnyy  LLuunndd..  
Etter 9 år med Kolbjørn Hellum som DSS, knyttet det 
seg spenning til hvem som kunne være modig nok til å 
ta over. At det skulle bli Johnny Lund fra Loge nr. 99 
Petrus Beyer, var kanskje litt overraskende for mange. 
Men vi som har hatt gleden å bli godt kjent med ham, 
er overbevist om at han vil gjøre en god jobb. At han er 
godt kvalifisert, går klart fram av hans Ordensvita.  

 
Vi har tatt en prat med ham og 
spurte først om en kort 
egenpresentasjon: 
” – Jeg er 66 år gammel, er gift og har 
2 voksne barn. Min kone har arbeidet i 
barneskolen i mange år, men har nå 
gått av med AFP.  Min datter er 
utdannet produktdesigner, og jobber 
nå som lærer i ungdomskolen, med 
forming som spesialfag. Hun er 
samboer og har 2 barn. Min sønn er 
utdannet både sivilt og i forsvaret. 
Jobber i forsvaret med data/kommuni-
kasjon og ammunisjon. Gift, 2 barn. 
Bor i enebolig (alt for stor) 75 m fra 
Odd Fellow huset i Gjøvik. 
    Jeg er utdannet bygningsingeniør og 
har jobbet innen privat næring i alle år.  
Er nå ansatt i Rotstigen AS, Gjøvik, 
som er et BETONMAST selskap. Her 
jobber jeg som prosjektleder og er bla 
opptatt med utbygging av 115 
boenheter på Vikenstranda i Gjøvik.  
    Når det gjelder interesser så har 
nok OF tatt mye av min fritid utenom 
familie. Båt og båtliv er også noe jeg 
setter pris på i pent vær. 
     
Jeg må selvsagt få takke for at jeg er vist denne store tillit til å bli utnevnt til ny DSS. Samtidig må også få 
rette en stor takk til Kolbjørn Hellum for den store jobben han har gjort i mange år som DSS. Jeg fikk 
umiddelbart god kontakt med ham og vi har hatt et godt samarbeid. 
Nå er det slik at ordtaket med ”å hoppe etter Wirkola” blir brukt i mange sammenhenger. Nå er ikke jeg 
noen skihopper -  det er vel kanskje ikke Kolbjørn heller. Men uansett er det med stor respekt jeg tar på 
meg denne oppgaven. 

Fortsettes på neste side 
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- Hva fikk deg til å takke ja til denne store oppgaven ? 
” – Det var jo en ære bare å bli spurt om jeg var kandidat. Jeg hadde aldri trodd at dette skulle bli slik. Vi 
har mange dyktige kandidater i vårt distrikt til denne oppgaven, så jeg ble positivt overrasket da jeg ble 
utnevnt.  
     Da Stor Sire ringte, satt jeg på en uterestaurant i Horten, sammen med en god Odd Fellow bror og tok 
en kopp kaffe. Jeg må innrømme at dette var et stort øyeblikk i mitt logeliv. Stor Sire var både blid og 
hyggelig. Han satt i Moss, så det var litt rart at vi satt på hver vår side av Oslofjorden, og nesten kunne se 
over til hverandre…” 
 
- Du har jo et krevende arbeid, hvordan kan du kombinere dette med dine mange 
oppgaver for Vår Orden ? 
” – Jeg forstår godt at du spør, men dette tror jeg skal gå bra. Jeg har en meget fri stilling, så jeg kan legge 
opp dagen stort sett som jeg vil. Det jeg ikke rekker i normal arbeidstid kan jeg ta utenom. 
     Det meste av DSS-arbeidet er jo om ettermiddag / kveld. I tillegg er min arbeidsgiver også svært grei,  
slik at skulle det være nødvendig med noe fri inn i mellom, så er ikke det noe problem.” 

Reds. kommentar: Egentlig et dumt spørsmål. Vårt kjennskap til Johnny Lund burde jo tilsi at vi veit at 
han ikke tar på seg noe han ikke kan skjøtte på en utmerket måte.  
 
- Hvordan og hvorfor ble du en Odd Fellow? 
” – Jeg ble en Odd Fellow fordi min gode venn Olav Mariendal (Bror i PB) overbeviste meg om at dette ville 
være bra. Andre hadde spurt meg flere ganger før, men jeg fant ikke tid og interesse da. Vi fikk jo heller 
ikke mye info den gang om hva dette var. Storlogens hjemmesider på nettet fantes ikke den gangen.  
    I dag kan jeg si at det eneste jeg angrer på, er at jeg ikke ble med tidligere…” 
 
-  Du har jo ikke hatt noen valgte eller utnevnte Embeder i Leiren, ser du det som en ulempe ? 
” – Det er klart at det å ikke hatt noen embeder i Leiren kan oppfattes som en ulempe av enkelte. 
Jeg har hatt flere forespørsler, men hver gang har jeg måtte takke nei, pga jobb og engasjement i egen 
Loge. 
     Jeg kjenner jo Leiren fra mange besøk opp gjennom årene, men det er jo selvsagt ikke det samme som å 
inneha et Embede der. Så er det opp til meg å oppdatere meg på Leiren, slik jeg får oversikt over alt som 
foregår her. Ellers kjenner jeg Ordenen såpass godt at jeg tror dette skal gå bra…” 

Reds. kommentar:  - Det tror vi også … 
 
Har du noen prioriteringer? – eventuelt hvilke? 
” – Jeg tror nok at jeg vil ha et våkent øye med rekrutteringsarbeidet. Dette er meget viktig for at Ordenen 
skal bestå. Videre må vi fortsette med arbeidet å gjøre medlemskapet i Ordenen mer interessant slik at vi 
kan øke fremmøtefrekvensen for brødrene, og bremse litt på utviklingen med alt for mange utmeldelser. 
Vi ser dessverre at blant våre yngre brødre er det en lei tendens til å ”skulke” møtene. Begynner man først 
med dette er det lett å falle helt ut…” 
 
- Har du noen oppfordringer/utfordringer til Embedsmenn og/eller Brødre i distriktet  ? 
” – Det må vel være å jobbe med det jeg nevnte i forrige spørsmål. Dette er det viktigste for Vår Orden nå. 
Videre er det viktig at alt det rituelle arbeidet utføres riktig, og at man ikke legger til – eller trekker fra noe. 
      
Reds. kommentar:  Magne Høgetveit fra Voluntas/Petrus Beyer var DDSS fra 1974 – 1982. (dvs. for 50 år 
siden ...)  Han var jo også svært opptatt av ritualer og gjennomføring av spillene. Kåre Bækkelien fra 
Herman Anker tok over som DDSS fra '82 til '90. Han var leder for Ritualnevnden i Storlogen på '90-tallet  
bl.a. sammen med Magne Høgetveit. 
 
Vi takker for et fyldig intervju og ønsker lykke til i den store oppgaven som DSS.  
Samtidig er vi trygge på at han vil videreføre det gode arbeidet i Vår Leir. 

Håvard Melbye 
Eks 2 HM. Redaktør 

 

––  RReeddaakkssjjoonnsskkoommiittééeenn  TTAAKKKKEERR!!    
Vi er helt avhengige av hjelp fra Patriarkene for å kunne ”sy sammen” en god og 
informativ Leiravis. Takket være 2 HM Jan D. Svoren og Musikkansvarlig Trond Huse, 
har vi god bildedekning for alle møtene i vårterminen.  Sekretær Nils Leif Nilsen har 
bidratt med fyldig og detaljert stoff fra Jubileumsfeiringen. Uten dette, ville dekningen av 
denne historiske begivenheten blitt ”noe helt annet” … 
     Andre Patriarker har uoppfordret sendt gode innlegg som hever kvaliteten.   
Men vi tror det er flere ”der ute” som har noe på hjertet … - SÅ KONTAKT OSS!! 

 
Håvard Melbye Eks 2 HM. Redaktør 
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FFrraa  FFeessttlleeiirreenn  ppåå  HHaammaarr  2255..  aapprriill..    
Tilstede: 63 Patriarker samt gjester fra: 
  Storlogen:   Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes 

Distrikt 10:   DSS Lisbeth Wictorsen 
Läger nr. 7 Kopparberg: HP Tommy Ulmnäs og 1.ste Bevak. Åke Ryss 
Rebekkaleir nr. 10 Eidsiva: Storrepr. Ellrun Bakken og YP Eva Smestad 
Leir nr. 25 Glomma:  Storrepr. Per Johan Myhre og Eks HP Ragnar Bjertnes 

––  FFeessttlleeiirreenn  ……   
Møtet i salen ble ritualmessig gjennomført i samsvar med prosedyrene som er fastlagt for Festleir. Eks HP 
Eirik Asplin var ansvarlig for kveldens musikalske innslag. 
   HP Erik Gaalaas Engesveen åpnet Festleiren og ønsket gjester og Patriarker hjertelig velkommen. Han la 
vekt på at det på denne dagen var akkurat 50 år siden Vår Leir ble stiftet her på Hamar.  og at Leiren skal gi 
et nytt perspektiv i vårt Odd Fellow arbeid. I Logen er den store verden lukket ute. I Leiren står vi midt i den 
store verden. Det er derfor viktig at flest mulig av logenes søstre og brødre tas opp i leirene. 
    Vi er nå midt oppe i et arbeid med å fornye oss eller rettere sagt føre leiren tilbake til det den engang var. 
Vi i Østerlen har i første omgang gjort noe med bål, inn- og utmarsj og vil fra høsten av ta i bruk 3 telt.  
Han berømmet også "redaksjonskomitéen" for en flott jubileumsberetning.  
    Han rettet videre en stor TAKK til de mange som opp gjennom årene har gjort mye for at vi kan feire her 
i dag og uttrykte takknemlighet for det arbeidet de som gikk før oss har nedlagt. men vi skal tenke fremover 
og inspirere hverandre til fortsatt innsats til utvikling av denne fine leiren. 
Gratulerer med dagen alle sammen. 

  ––  FFrraa  ttaaffffeelleett……    
I salongen fikk festlyden servert Cocktail. Under 
påfølgende taffel var det 69 Matriarker og Patriarker til 
bords. Festmåltidet ble åpnet ved at 1. HM ønsket Br. Dep 
Stor Sire Per-Arne Vidnes, øvrige Storembedsmenn, 
Gjester, HP, Embedsmenn, Matriarker og Patriarker 
hjertelig velkommen til vår 50-års jubileumsmiddag. 

Festbordet var vakkert pyntet. Menyen besto av terøkt 
ørretfilet til forrett, hjortestek med tilbehør til hovedrett og 
frisk fruktcoctail med krem til dessert. Hvitvin og rødvin til 
drikke eller annet etter eget ønske. 
    Etter en del praktiske opplysninger, ga 1.HM ordet til 
Dep. Stor Sire som ønsket å utbringe Hans Majestet 
Kongens Skål. Forsamlingen reiste seg og sang deretter 2 
vers av kongesangen. Så utbrakte vår Storrepresentant, 
Arne Engh, en skål for Den Norske Storloge ved Dep. Stor 
Sire. Deretter ble Østerlensangen sunget. 
 

Øverst til h.: Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes i dialog med Eks DDSS Kåre Bækkelien. I midten: Eks DSS Odd 
Gulbransen, Storrepr. Arne Engh og Eks HP Rolf Mathisrud hygger seg. Under:  Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes og 
DSS Lisbeth Wictorsen 
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––  FFrraa  ddee  66  ttaalleennee  ……   
Første taler var Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes. Han hilste 
fra Stor Sire Morten Buan, som var på annet oppdrag 
denne kvelden. Han meddelte at Leir nr. 10 Østerlen står 
høyt i kurs hos Storlogen og  overrakte en blomst med en 
spesiell vase som også kan brukes som lysestake og 
ønsket Østerlen alt godt i det videre arbeid. 
HP Erik Gaalaas Engesveen uttrykte glede for å være så 
heldig og få lede denne flotte Leiren i jubileumsåret. 
Han påpekte at tradisjoner er viktig og dette vet vi Odd 
Fellows mere om enn andre. Vi må derfor holde våre 
tradisjoner og ritualer i hevd og utvikle vår organisasjon. 
Ved rekruttering til Logene blir vi ofte møtt med at dette er 
"hemmelig", gammeldags og rart. Jeg tror at de store 
forskjellene som mange påpeker etter hvert vil bli et av 

våre beste argumenter for å få nye medlemmer. Ser vi oss rundt i samfunnet eksisterer det ikke noe 
"kleskode" lenger. Jeg er overbevist om at dette vil mange bli lei av og søke til et fellesskap hvor det er et 
annet innhold, hvor det er noe mer, hvor hverdagen settes i perspektiv. Her gis det rom for refleksjon, påfyll 
og hyggelig samvær med likesinnede. Nå skal vi fortsette å hygge oss ved bordet og senere ute i salongen. 
Håper alle vi gå herfra med et minne om en hyggelig kveld i Leir nr. 10 Østerlen. Han avsluttet med å 
utbringe en skål for vår Orden og rettet den til Dep. Stor Sire. 
 
Første taler etter hovedretten var HP Tommy Ulmnäs fra vår venneleir, 
Läger nr. 7 Kopparberget. (bildet til h.) Han syntes det var meget 
hyggelig å få være tilstede og satte stor pris på den forbrødring som 
finner sted mellom brødre, matriarker og patriarker mellom våre to land. 
   I Sverige er Lägeret Ordenens ”Krona”. Utredning og fornyelse foregår 
også i Sverige. Lägeret skal være spesielt og det gjøres nå forsøk nye 
detaljer for Leirslagningene. Han tente 3 lys, et for Tro, et for Håp og et 
for Barmhjertighet før ha overrakte lysestaken med ønske om fortsatt 
godt samarbeid og god utvikling i leiren.  
 

– OM Per Lillehaug fra Loge nr 35 
Heidmork (til v.) startet sin hilsen 
fra distriktets loger med å synge 
"I kveld er der burdagsfest på 
denne sia, for Leiren fyller 50 år 
omtrent på denne tia ...." til 
melodi av Bamsens fødselsdag. 
Som OM i Distrikt 10s eldste Loge 
35 Heidmork uttryke han glede 
for å hilse Vår Leir fra distriktets 
7 Odd Fellow Loger. Jeg vil si at 
logene er generelt glade i Leiren 
sin og det er et faktum at vi ser 

en positiv utvikling hos Brødre etter at de er blitt tatt opp i leiren og som 
Patriarker etter hvert som de har gjennomgått leirens grader. Det er 
fortsatt stas å bli kallet til leiren. Han ba følgende reise seg: 130 Eystir 
v/Eks Storrepr. Jan Steinar Næsset, 99 Petrus Beyer v/ OM Tore Engen, 
75 Veritas v/OM Helge Sandberg, 63 Anders Sandvig v/OM Hans Gunnar Nyhus og 37 Voluntas v/UM Tore 
Slåtten. Han overleverte et gavekort på kr. 3500,- øremerket til rekvisita til Leirens spill med de hjerteligste 
gratulasjoner og ønske om nye gode 50 år. 

Første taler etter desserten var Storrepr. Ellrun Bakken fra 
Rebekkaleir nr. 10 Eidsiva (bildet til venstre) Hun 
gratulerte hjerteligst med 50- års jubileet og hilste fra HM 
Ragnhild Lybeck som var i Barcelona.  
     Hun understreket at Leir nr. 10 Eidsiva ønsker at 
utviklingen som skjer innen vårt leirarbeid kan bli en 
positiv utvikling og gi oss et godt samarbeide innen våre 
leire Østerlen og Eidsiva. Til slutt ønsket hun alle 
Patriarkene i Vår Leir lykke til med årene som kommer og 
at mange nye medlemmer kan være med å bære leiren 
frem til neste jubileum og overrakte et gavekort på kr. 
500,-. 

 
 
 

Fortsettes neste side 
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Fortsatt fra forrige side  
 
 
 
Siste taler ut var Eks HP Ragnar Bjertnes fra Leir nr. 25 Glomma. Han takket for invitasjonen og hilste 
fra HP Knut Østbøll som også gratulerte med jubileet. Han ønsket lykke til i årene som kommer og overrakte  
blomst og et gavekort på kr. 1.000,- til Leir Nr. 10 Østerlen. 

Han takket også for maten. Selv om han ikke viste hva 
terøkt ørret var, så var den i vertfall god. Hjortesteik er 
nasjonalrett og fruktcoctailen med tilhørende viner var god. 
Et godt tilrettelagt  og hyggelig taffel med utmerket 
servering og god mat. 
 
1. HM  Steinar Johansen takket privatnemnda fra Loge nr. 
35 Heidmork og Loge nr. 59 Herman Anker for  god tilret-
teleggelse og utmerket arbeid og overrakte en gave (1 
flaske vin) til hver av medlemmene. Han takket også EksHP 
Eirik Asplin for god musikk både inne i salen og under 
taffelet. Taffelet ble hevet kl 23.35 …  
  

 

Samværet fortsatte ute i salongen med kaffe med noe til for de som ønsket 
det. Praten gikk livlig rundt bordene til ut i de små timer.  Men da hadde våre 
utmerkede fotografer tatt seg VELFORTJENT FRI!  

Dette var en stor opplevelse som burde samlet  langt flere enn 63 
Patriarker fra Vår Leir. Dere gikk glipp av en uforglemmelig 
opplevelse, men det er for seint å angre …  
 

Øverst til v: Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes tydeligvis med litt munterhet iflg DSS Lisbeth Wictorsens og HP Erik 
Gaalaas Engesveens ansiktsuttrykk. Øverst til h:  Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes og HP Erik Gaalaas Engesveen 
Under til v: En unik samling av Embedsmenn. Fra v.:  Dep. Stor Sire Per-Arne Vidnes, DSS Kolbjørn Hellum, HP Erik 
Gaalaas Engesveen, DSS Lisbeth Wictorsen og Storrepresentant Arne Engh. Til h: DSS Kolbjørn Hellum og Eks DSS 
Odd Gulbrandsen i hyggelig samtale. 
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Leirtur til Sverige i høst… 
Vår Leir har de siste årene opparbeidet et godt vennskapsforhold  til vårt nabodistrikt på andre siden av 
grensen med gjensidige leirbesøk. Det er nå snart 2 år siden patriarker fra oss arrangerte vårt hittil eneste 
besøk til Falun. Vi ble møtt med den største gjestfrihet og opplevde en leirslagning med gradspassering til 
DKP. Det var en flott og inspirerende opplevelse godt beskrevet i ”HPs hjørne” i Leiravisen julen 2012. Flere 
av patriarkene som var med, har etterlyst neste tur. Nå kommer muligheten.  
 

––  FFoorreelløøppiigg    ii  ppllaannlleeggggiinnggssffaasseenn  ……  
Turen er ikke planlagt i alle detaljer enda. Vi har fortsatt valget mellom leirslagning den 13. oktober eller 10. 
nov. Velger vi 13. oktober – som ikke har gradspassering – kommer det sosiale og vennskaplige i 
sentrum. Den 10. november. er det gradspassering til DKP og dermed mye å lære av den svenske 
leirkulturen. (Vi har selv opphøyelse til DKP Grad den 12. november.)  
 

––  OOmm  ttrraannssppoorrtt  oogg  oovveerrnnaattttiinngg  ……  
Forrige gang hadde vi muligheten til å leie buss med gratis sjåfør. Men oppslutningen var for dårlig til at 
dette ble aktuelt. Transporten blir med private biler dersom deltagelsen er relativt begrenset. Fellestransport  
kan velges hvis vi blir mange nok. 
     Vår kontakt, Eks. HP Hugo Tamm, har gitt følgende informasjon og anbefalinger: 
Overnatting  på Falun Hotell med ca. 5 min. gangavstand til Ordenshuset. (samme som forrige  gang)  
For de(n) som ikke ønsker å gå, ordner Hugo Tamm med transport til Ordnenshuset ved 18.00–tiden. 
Pris pr. person pr. døgn på hotellet er 950 ”kronor + 60 kronor” (dvs. svenske kroner med en kurs pr. dato 
ca. 0,90)  
 

––  OOmm  sseevveerrddiigghheetteerr  ……  
Falu Koppargruva er en severdighet som er med i Verdensarven. M.a.o. er det et sted en MÅ besøke 
når en er i Falun. Gruven har en fantastisk historie. Bl.a. var det den som finansierte 30-årskrigen 1602-
1632 under kong Gustaf den II Adolf. 100 år senene hadde Karl den 12. ”krigskasse”, som i det vesentligste 
besto av kopper, på sin 20 år lange ”rundreise” i Europa. Her er det en daglig guidning kl.14.00 – 15.00, på  
denne tiden av året, må guidingen forhåndbestilles. Pris: 210 ”kronor”.   

Hvis vi velger Falu Koppargruva, spiser vi en felles lunsj på et egnet sted. 

En annen severdighet på hjemreisen, er Zornmuseet i Mora. Jag kan om ni väljer detta alternativ på 
hemresan boka tid åt er. Anders Zorn er Sveriges best betalte kunstner gjennom tidene. Han er kjent for 
sine nakne kvinner og mange andre prtrettbilder.  
    Velger vi dette alternativer  ch är känd för sina nakna kvinnor samt många andra porträttmålningar samt 
president Tafts självporträtt vid förra sekelskiftet. Om ni väljer detta alternativ ser jag till att en broder från 
Mora möter upp. 

Har vi andre ønsker så kan vi melde tilbake Hugo Tamm om dette.  

––  OOmm  ttrraannssppoorrtteenn  ……  
Forrige gang hadde vi muligheten til å leie buss med gratis sjåfør. Men oppslutningen var for dårlig til at 
dette ble aktuelt. Transporten blir med private biler dersom deltagelsen er relativt begrenset. Fellestransport  
kan velges hvis vi blir mange. 

Meld fra til sekretær Nils Leif Nilsen eller til undertegnde på tlf. 95763379 – eller e-post 
arne-aaf@online.no  – og angi om en eller om begge datoer som passer. 

 
Med patriarkalsk hilsen 

Arne Aafoss 
 
 

––  LLiitttt  oomm  SSiirriiuuss  ØØsstt  …… 
På møtet Lillehammer orienterte Storrepr. Arne Engh om Årsmøtet i Sirius Øst. Han la vekt på den 
store innsats som gjøres og at det i 2013 hadde vært 2 personer på vakt i 247 dager. Han meddelte at 
det hadde vært drevet med underskudd i flere år og kontingenten derfor måtte økes til for kr. 2.000,- for 
2014. Dette vil heller ikke fullt ut dekke kostnadene for 2014. Arbeidsutvalget er derfor gitt i oppdrag å søke 
etter nye sponsorer i markedet for å dekke opp restkostnadene.  
      Eks HP Arve Fossum advarte mot dette. Han mente at Sirius Øst må være et heleid Odd Fellow-
prosjekt som bør fullfinansieres av Loger og Leire i distriktet.  Men et uventet – og gledelig stort – 
økonomisk bidrag har kommet fra Taxiforbundet i Hedmark og Oppland (kfr. neste side ) skulle tilsi at det 
ikke umiddelbart er noe behov for eksterne sponsorer til driften. At vi mottar uforpliktende gaver, er vel 
en annen sak?  

Håvard Melbye 
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––  OOmm  ddeett  ssvveennsskk--nnoorrsskkee  ssaammaarrbbeeiiddeett..  
AAvv  HHååvvaarrdd  HHeerrbbeerrgg..  EEkkss    SSttoorrrreepprreesseennttaanntt  ii  EEyyssttiirr  oogg  PPaattrriiaarrkk  ii  VVåårr  LLeeiirr..  

VVeennnnsskkaappssffoorrbbiinnddeellsseenn  mmeelllloomm  ””BBrrööddrraallooggeenn  nnrr..  7799  MMoorraa””  oogg  VVåårr  
LLooggee,,  ggåårr  ttiillbbaakkee  ttiill  11999944  --9955..  DDeenn  ggaannggeenn  vvaarr  vvii  EEllvveerruumm  oogg  
OOmmeeggnn  BBrrooddeerrffoorreenniinngg  II..OO..OO..FF..    mmeedd  SSttoorrllooggeenn  ssoomm    
bbiinnddeelleedddd..    

LLLiiitttttt   hhhiiissstttooorrriiikkkkkk     
DDeett  ssttaarrtteett  mmeedd  ssppoorraaddiisskkee  bbeessøøkk  ffrraa  bbeeggggee  hhoolldd  oogg  vveennnnsskkaapp  bbllee  kknnyytttteett..  DDaa  
LLooggee  nnrr..  113300  bbllee  iinnssttiittuueerrtt  ii  11999966,,  bbllee  ssaammaarrbbeeiiddeett  mmeelllloomm  llooggeennee  ffoorrmmaalliisseerrtt..  II  
åårreennee  ssoomm  ffuullggttee,,  hhaarr  vvii  bbeessøøkktt  hhvveerraannddrree  ttiitttt  oogg  ooffttee  bbååddee  ppåå  vvaannlliiggee  mmøøtteerr  oogg  
vveedd  mmeerr  hhøøyyttiiddeelliiggee  aannlleeddnniinnggeerr  ssoomm  bbll..aa..  IInnssttaallllaassjjoonneerr  aavv  eemmbbeeddssmmeennnn..    

FFFeeelllllleeesss   sssooommmmmmeeerrrmmmøøøttteeerrr                                                                                
Hvert annet år har vi felles sommermøter vekselvis i Sverige og Norge. Etter 20 
år kan vi trygt si at vennelogeordningen har vært meget vellykket. Det har uten 
tvil vært til ordensmessig berikelse sså vel som personlig.  
På side 18 i Jubileumsberetningen, kan en få inntrykk av at vennelogesam-
arbeidet startet i Embedsperioden 2001 – 2003. Men det er ikke hele sannheten.  
     Skal enkeltpersoner trekkes frem, er det en som peker seg ut: Eks Stor 
Skatt mester Jan Flodén. han har hele tiden vært Primus Motor når det gjelder ”Lägeret nr. 7 Kopparberget”. 
Som en utvidelse av logesamarbeidet, lanserte han på et tidlig tidspunkt besøk på leirnivå. Uten hans 
innsats, hadde vi neppe vært der vi er i dag.   
 
Men ingen ting går av seg selv. Jevnlig kontakt og god oppfølging er helt vesentlig for et fruktbart samarbeid 
mellom Loger og Leire. Avstand spiller selvsagt en rolle, men 45 mil tur/retur Elverum – Mora, ser ikke ut til 
å skremme noen – verken på norsk – eller svensk side. Selv vinterstid er det mange som tar turen. Det er 
all grunn til å huske ordtaket ”Stier som ikke blir brukt, gror fort igjen”…  
 

Red.anm: Vi takker for korrigering og utfylling av historikken. 
Men vi tok utgangspunkt i den formelle opprettelsen Venneleiren. 

 

 

– En kjærkommen gave til Sirius Øst 
Nytt av året, er at stråleenheten nå er utvidet til også å behandle prostatakreft. Det betyr at antall pasienter 
har økt betydelig.  Selv om de enkelte Logeenhetene bidrar med mer enn før, vil dette ikke være 
tilstrekkelig til å dekke de økte utgiftene til driften.  
 
Rett nok er overskriften i denne faksimilen litt villedende. Det var ikke Stråleenheten som fikk denne gaven, 
men Sirius Øst. Uansett kom jo bidraget i ”de rette hender” …. 
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  HHøøsstteennss  lleeiirrmmøøtteerr  22001144  
33..  sseepptteemmbbeerr  ppåå  HHaammaarr  ((PP++//GGaallllaa)) 

 

Dette er en begivenhet som tidligere bare har skjedd 8 ganger i vår 50 
år lange historie (!)  De fleste av oss har aldri opplevd denne seremonien. 
Møt derfor opp, la oss hylle Kolbjørn Hellum for den innsatsen han har gjort for 
våre Loger og Leiren. Og bli med å ønske vår nye DSS lykke til i sin gjerning 
for oss. Dette blir en flott kveld. Husk Galla. Det alene bør være en god grunn 
til å møte opp. Men vi skylder også vår nye DSS en solid VELKOMMEN! 
Denne kveldens hovedattraksjon blir slifte av DSS. 

Kolbjørn Hellum går da av etter 9 år i dette viktige Embedet og vår nye  
DSS Johnny Lund blir innstallert  som vår nye DSS.  

Privatnemnda i 59 Hermann Anker serverer oss nydelig kalvesteik 
denne kvelden. 
 

11..  ookkttoobbeerr  ppåå  EEllvveerruumm  ((PP)) 
er det Elverum som er stedet for deres årlige leirslagning. Dette blir som vanlig et arbeidsmøte. Og alle 
fiske-elskere kan bare glede seg til ettermøtet. Tradisjonen tro vil vår Skattmester Per Stundal fiske sik, og 
servere den varmrøkt med masse godt tilbehør. Dette er årets matopplevelse for veldig mange av oss. Jeg 
ser fram til ”stinn brakke” denne kvelden.  
    Ikke nok med spesiell mat, vi får også et flott underholdningsprogram etter maten. Tradisjon med røkt 
sik og foredrag / underholdning ved…. (Vil ikke røpe hva det er. Dere må møte opp for å få med 
dere.denne opplevelsen …  
 

1122..  nnoovveemmbbeerr  ppåå  GGjjøøvviikk  ((DDKKPP//GGaallllaa))   
Dette er høstens høydepunkt – med Opphøyelse til Den Kongelige Purpur Grad. er det Gjøvik som er stedet. 
Da er det DKP passering for de som er klare til å motta denne graden, og få den etterlengtede Leirringen på 
sin finger. En stor kveld. Det er viktig at vi møter opp denne kvelden. Det gjør kvelden ekstra fin for de  
patriarkene som får denne graden. Husk Galla! 

Privatnemnden i  Loge nr. 37 Voluntas vil servere oss Helstekt Svinekam. 

FFrreeddaagg  55..  ddeesseemmbbeerr  ppåå  LLiilllleehhaammmmeerr  ((PP))    
Det er mange av oss som ser fram til en høytidsstund i salen – med påfølgende god 
mat – og godt drikke … Dette er alltid en hyggelig kveld med juleforberedelser i 
logesalen og deilig julemat på ettermøtet. I skrivende stund er det ikke bestemt  
hva julematen vil bestå av, men god julemat blir det. Møtet er på en fredag.  

De som kommer til Lillehammer denne kvelden vil få med seg et flott  
underholdningsbidrag helt gratis. Dette blir en hyggekveld for oss alle. 

Møt opp og la oss starte juleforberedelsene sammen. 
 

                                                  Med patriarkalsk hilsen i T. H. og B. 

                                                           Steinar Johansen 
                                                                    1 HM 

 
Red. takker for Steinars fyldige beskrivelse av høstens møter. Samtidig takkes det for 
et uoppfordret – og godt – referat fra Storlogemøtet i juni (se side 2) 
 
  

””LLeeiirr  nnrr..  1100  ØØsstteerrlleennss  hhiissttoorriiee  ggjjeennnnoomm  5500  åårr””I NOFA 

(Norsk Odd Fellow Akademi) pågår det for tiden mange prosjekter som skal utrede og 
dokumentere bakgrunnen og utviklingen av Odd Fellow i Norge. I en slik sammen- 
heng er historien til den enkelte Leir og Loge av interesse og et  viktig bidrag.  
Den 25. april markerte – og feiret vi at Leir nr.10 Østerlen fylte 50 år.  
Det er skrevet 10 -, 25-, 40- og 50- års beretninger. Disse vil være viktige kilder når Østerlens 50-årige 
historie skal skrives. For at arbeidet skal være et NOFA prosjekt, må det blant annet utarbeides prosjektplan 
og framdriftsplan som skal godkjennes av NOFA sentralt. Dette er forlengst i orden  og vi har fått tildelt  
mentor.  

Fortsettes neste side 
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Fortsatt fra forrige side 
 
 
Prosjektet skal være ferdig innen april 2016. Det skal bl.a. fremlegges på et NOFA symposium. Selv om 
dette er et stykke frem i tid, er vi godt i gang og har fordelt oppgavene oss i mellom og systematisere  
det rikelige bakgrunnsstoffet vi allerede har.  

Prosjektgruppen består av : 

 

Sekretær Nils Leif Nilsen  Eks 2 HM Håvard Melbye            Fung. Eks HP Arne Aafoss  
Sekretær    Redaktør                         Leder 

––  KKoorrtt  uuttddrraagg  ffrraa  ssøøkknnaaddeenn  …… 

” Leir nr.10 Østerlen er i dag en veletablert institusjon.  Den historiske fremstilling av etablering, vekst 
og utvikling vil kunne gi patriarkene kunnskap og styrket følelse av tilhørighet og derigjennom også 
fremme rekruttering for framtiden. 
     Prosjektet vil undersøke forholdene rundt etablering og de  forskjellige fasene med vekst og 
utviklingen fram til i dag.  
     Vi vil ordne og systematisere tilgjenglig kjent dokumentasjon, men også søke ny informasjon fra 
tilgjengelige kilder. I de forskjellige miljøer er det fortsatt eldre patriarker som har historier å fortelle fra 
den tidlige fasen i Vår Leir, og forhåpentlig skriftlige nedtegnelser om dette tema”. 

 

––  VVii  øønnsskkeerr  hhjjeellpp  ttiill  ””ggooddtt  ssttooffff””……   
Fase 1 i prosjektet er å samle informasjon og data som beskriver leirens vekst og utvikling, høydepunkter og 
gode historier.  Vi er veldig interessert i å få tilgang til bildemateriale, gammelt som nytt.  
Stoffet må i stor grad være kontrollerbart og vi bør være nøye med å oppgi kilder og dokumentasjon. Men i  
innsamlingsfasen tar vi imot alt med TAKK.  

Vi vil selvfølgelig også drive oppsøkende virksomhet og har allerede flere aktuelle intervjuobjekter i sikte. 
 
Patriarker som leser dette og som ellers får kjennskap til prosjektet, oppfordres til å ta kontakt 
med oss i prosjektgruppen om leirslagninger og opplevelser som har gjort særlig inntrykk. 
Spesielt er vi interessert i den første tiden etter institueringen av Vår Leir. 
 
Ta kontakt på tlf. 95763379 eller e-post:  arne-aaf@online.no 
 

Med patrialkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet 

Arne Aafoss, Fung Eks HP 

   

–––   NNNoooeeennn   tttiiilllllleeeggggggsssooopppppplllyyysssnnniiinnngggeeerrr   ooommm   mmmaaattteeerrriiieeellllll   oooggg   vvviiidddeeerrreee   oooppppppgggaaavvveeerrr...     
Jubileumskomitéen  tok vare på overskuddsmateriellet fra Jubileumsberetningen med tanke på et 
mulig NOFA-prosjekt. Som vi nevnte i denne, har vi de aller fleste Leiravisene på papir . Den aller første fra 
1983  frem til 1992 dukket overraskende opp fra Eks OM Sverre Bolstad og Eks Storrepresentant Ingvar 
Berge. Men vi tror det er  
mange flere ”der ute” som har interessant materiell.  Alt mottas med TAKK! 

10-års Jubileumsberetning has på papir. 25- og 40-års Jubileumsberetning has både på 
papir og digitalt.  Vi er også på sporet etter digitalt materiell for papirutgavene av Leiravisen 
fra julen 2006 til den siste  sommeren 2011 – da vi gikk over til distribusjon  
som vedlegg til e-post.  

Statistikker for medlemsutvikling og fremmøte må utarbeides. Det betyr ”litt jobb”. 
Men med en  rimelig fordeling vil nok dette kunne gå bra.  

Vi må også ta et søk i Storlogens arkiver under veis. Her er det sikkert noe å hente.  

Håvard Melbye. Redaktør (her også …) 



 12

FFrraa  mmøøtteennee  ii  vvåårrtteerrmmiinneenn 

Vi kan se tilbake på en vårtermin som har vært uvanlig begivenhetsrik. Ikke bare har vi 
feiret 50-års-jubileum, men vi har også innviet 9 nye Patriarker og befordret like mange  
til DGL Grad.  

––  FFrraa  HHaammaarr  88..  jjaannuuaarr  mmeedd  7722  PPaattrriiaarrkkeerr  ttiill  sstteeddee  ……   
 
Årets første møte er alltid 
spennende.  
– Antall nye Patriarker varierer 
mellom 10 og 15 så hvor mange 
kunne vi ønske velkommen denne  
gangen (?) 

Men før den høytidelige seremonien 
for opptagelsen, kunne HP lese 
søknad om gjenopptagelse fra 
Patriark Børge Wilhelmsen. Den 
ble behandlet i samsvar med Lov 
for Leire og ble raskt ferdig-
behandlet. Vi kunne ønske ham 
velkommen tilbake allerede på  
februarmøtet.  
 
Leiren ble så gjort rede til 
Opptagelsen. 
Som vanlig, ble seremonien 
gjennomført på en stilig og verdig 
måte.  

 
Følgende Brødre ble innviet: 
Foran fra v.: Jan Morten Torsmyr, Egil Asbjørn Wiig,  Morten 
Kåshagen og Geir Haugersveen, (alle fra Heidmork) Bak fra v.: Ivar 
Bakken og Svein Dystvold (Heidmork), Bjørn Arne Mikkelborg 
(Voluntas) Espen Ådne Olsen (Petrus Beyer) og Gunvald Tøraasen  
(Eystir) 

Morten Kåshagen avla løftet på vegne av de nye patriarkene. 
 
 

––  FFrraa  GGjjøøvviikk  55..  ffeebbrruuaarr  mmeedd  7766  PPaattrriiaarrkkeerr  ttiill  sstteeddee......   
Årets andre møte er viet rapporter fra Embedskollegiet og nevndene. Men først hadde vi gleden 
av å gjenoppta i Vår Leir Patriark Børge Wilhelmsen fra Loge nr. 63 Anders Sandvig ved en 
enkel og høytidelig seremoni. 
     Fung. Eks HP Arne Aafoss holdt deretter et innlegg om erfaringer fra NOFAs andre symposium i Bergen. 
Dhan mente det var spennende å være tilstede med gode og lærerike foredrag etterfulgt av utdypende og 
fine diskusjoner. Han anbefalte spesielt de som skal inn i ledende stillinger i Leiren og Logene å delta på  
kommende symposier.  

Så ble Leiren hevet til DKP Grad for gjennomgang av årsberetningene. 

Sekretær Nils Leif Nilsen leste Leirens Årsberetning. Leiren hadde pr. 31.12.2013, 371 medlemmer  
(372 året før). Ved Jubileumsfeiringen i april var vi 380 medlemmer. Fremmøteprosent 17,84 (19,3 året før) 

Skattmester Per Stundal la frem regnskap for 2013. Dette var gjort opp med driftsresultat på kr. 17.100 
Leirens egenkapital  pr. 31.12.13 var kr. 208. 894.  Det ble stemt over regnskapet og det ble godkjent uten 
kommentarer. Dette viser at vi har en solid økonomi og økonomisk handlefrihet 
    Videre leste Skattmester revisjonsberetningen fra lederen i Revisjonsnevnden, Kjell Fjeld, som hadde 
godkjent regnskapet uten bemerkninger.  
    Skattmester la også frem forslag til budsjett for 2014. Storrepresenatnt Arne Engh tok opp at 
kostnadene til jubileumsberetningen kunne bli noe høyere enn budsjettert. HP kommenterte at budsjettet 
var satt opp så romslig at det ville være god dekning for dette.   
    Det ble stemt over budsjettet. Det ble godkjent – uten videre kommentarer.  

Fortsettes neste side  
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Fortsatt fra forrige side 
 
 
Patriark Knut Pedersen) la frem årsrapport fra Finansnemnden, 
som ikke hadde hatt noen saker til behandling siden de ble 
utnevnt. På bildet til høyre ser det ut til at diskuterer mangelen på 
saker med Eks DSS Odd Gulbransen. 
 
Fung Eks HP Arne Aafoss meddelte at Nominasjonsnemnden 
har konstituert seg med Arild Christiansen i Loge nr. 99 Petrus 
Beyer som sekretær.  
     Storrepresentant Arne Engh leste årsrapport fra Leirens 
nevnd for Styrkelse og Ekspansjon. De vil legge sine møter til de 
forskjellige Logene samtidig med deres møter for å vise Leirens 
ansikt. 
    Dette kommer i tillegg til informasjonen om Leiren ved 
tildelingen av DHS Grad i den enkelte Loge. 
 
Privatnevden i Voluntas sto for 
serveringen. Her ved UM Tore Slåtten 
( til v.) og Patriark Ernst Olav Nilsen,  
som for øvrig ble befordret til DGL Grad 
i april. 
 
Til høyre:  
Storrepr. Arne Engh i samtale med DSS 
Kolbjørn Hellum  

  
––  FFrraa  LLiilllleehhaammmmeerr  55..  mmaarrss  mmeedd  7711  PPaattrriiaarrkkeerr  ttiill  sstteeddee   
Gledelig mange hadde funnet veien hit denne kvelden. En spesiell velkomst til 
Patriark Ronny Arild Svendsen fra Loge nr. 35 Heidmork, som er ny i Vår Leir. Han 
takket for hyggelige velkomstord og ba om litt bistand til å bli litt kjent med Leiren og 
møtestedene, da han var ny og ukjent i området. Det vil han sikkert få.  
 
Møtene på Lillehammer er alltid spesielle. – Maten vi får på møtet i mars, flesk 
og duppe, er minst like god som den vi hurdølinger (Eks HP Arve Fossum og 
undertegnede om noen skulle være i tvil om det …) er vant med.  
Påaktuelle temaer som er gjenstand for foredrag på ettermøtene i mars  
 

I år fikk vi besøk av en sjarmerende 
representant for arrangementskomitéen 
for Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 – 
Kristin Nilseng. Hun ga interessant – og 
humørfylt – informasjon om dette store 
arrangementet som skal finne sted i 2016 

 
 

Inspektør  Odd Tancred Olsen 
og  2 HM Jan-Erik Wold er  
blant de mange som hygger seg  

Det gjør også Eks DSS Odd Gulbrandsen og Øivind Schnell  
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––  FFrraa  GGjjøøvviikk  22..  aapprriill  mmeedd  bbaarree  5544  PPaattrriiaarrkkeerr  ttiill  sstteeddee……   
  

At det ikke møtte flere enn 54  Patriarker til dette møtet med denne fine seremonien, var litt 
skuffende. Men det jo mange tilfeldigheter som kan spille inn. Vi håper dette var et unntak.   

 
Det ble ikke tatt opp noen 
vesentlige saker på møtet i salen,  
så befordringen var hovedsaken.  

I god tradisjon, ble seremonien 
gjennomført på en sikker og stilfull  
måte.  

Disse patriarkene ble befordret til  
DGL Grad: 

Foran fra v.: Bjørn Nermoen (75), 
Hans Kristian Erstad (63), Ole 
Michael Michaelsen (35) og Terje  
Bak fra v.: Reidar Arild Rønningen 
(63), Helge Ødegård (99), Ernst 
Olav Nilsen (37) Svein Harald  
Nordby (37) og Bjørn Engen (63)  
 
Hallvard Løkken (130)  ble 1. april 
befordret til DGL Grad i Leir nr. 23 
Smaalenene.  

 
Spente Patriarker 
før befordringen 
 
 

    
  
  

––  OOmm  DDGGLL  GGrraaddeenn  ……    
De aller fleste religioner har ”Den Gyldne Leveregel” i en eller annen 
form. Også i kulturen hos folkeslag som vi i vår arroganse (– som 
nok skyldtes uvitenhet ) betegnet som ”primitive” som bl.a. 
 eskimoene (som nå kalles inuiter)  

Patriark Svein Erik Dahlum i Anders Sandvig (nå UM), hadde et 
innlegg på leirmøtet på Lillehammer for et par år siden med temaet 
”Noen tanker omkring den gylne leveregel”.  Det vakte oss til 
ettertanke. Her er en litt forkortet versjon som vi alle bør legge oss 
på minnet – og ikke minst prøve å PRAKTISERE.  

Her følger hans innlegg.Les – og tenk etter … 

På starten av hvert logemøte formaner Kapellanen oss om å følge 
Den Gyldne Leveregel: ”Alt hva dere vil at andre skal gjøre mot 
dere, skal også dere gjøre mot dem”. Vi hører helt sikkert etter på 
hva han sier, men lar vi det få noen dypere mening ? For dette er 
vel noe av det viktigste som blir sagt i logesammenheng . 
Grunnlaget for vårt logearbeide ligger nettopp i respekten og 
samholdet mellom søstrene og med våre medmennesker, og tok 
alle med seg Den Gyldne Leveregel ut i samfunnet og etterlevde 
den , ville det være lite behov for andre regler.  
    I FNs menneskerettserklæring, artikkel no. 1 står det: ”Alle 
mennesker er født frie og med samme menneskeverd og 
menneskerettigheter De er utstyrt med fornuft og samvittighet og 
skal handle mot hverandre i brorskapets ånd.” Det er nesten så man 
skulle tro at  Den gylne leveregel har vært forbildet. 

Fortsettes side 16

Øverst: Terje Granheim, som vandret, 
taler på vegne av de nye Patriarkene  
av DGL-grad.  

Nederst: Helge Ødegård takker for 
maten …  
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––  FFrraa  FFaaggeerrnneess  99..  mmaaii  mmeedd  5500  PPaattrriiaarrkkeerr  ttiill  sstteeddee…… 
Siste Leirslagningen i vårterminen, går til Fagernes. 
Det er tradisjon. I flott sommervær ble det et godt 
møte. Testing av fjorårets ”vinhøst”, er også en 
tradisjon som patriarkene vet å sette pris på. 
 

Til venstre: Eks DDSS Kåre Bækkelien holdt et  
nostalgisk – og humørfylt innlegg ved taffelet.  

Under: Eks Skattmester Svein Frislie (til v.) og 
Fører Asmund Bekkelien ser ut til å trives, - de 
også…    
 

Å synge ”Østerlensangen” før maten, hører også med til 
våre tradisjoner. Her har Patriarkene fra Gjøvik ”rottet 
seg sammen” ved taffelet. Men er ikke litt av vitsen  
med Leiren å bli kjent med Brødre fra andre Loger ? …  
 

Sekrætæren i  Veritas, Per Werner 
Strandmoen, (til v.) bekreftet sin 
Nordlandske opprinnelse. Han har tydeligvis 
ikke ”tatt skade” av arbeidet som sekretær i 
Oppland fylkeskommune på Lillehammer. 
Han vartet opp med saftige historier slik 
bare ”nord-normenn” kan gjøre. Det utløste 
 flere tilsvarende innlegg ved taffelet.  

I følge vår Hovedpatriark (kfr. HPs innlegg 
på side 2), ligger han godt an til flere 
”oppdrag” ved våre leirslagninger.  

 - Det ser vi fram til!       
Erik Onstad bidro på trekkspill. 

 

Som (u)ansvarlig redaktør, oppfatter jeg at jeg har relativt 
frie tøyler. Det resulterer i at jeg kanskje kan ta meg ”visse 
friheter”, som bl.a. enkelte kommentarer – spesielt i 
bildetekstene.  Men i tillegg til å forsøke å praktisere DGL, er 
vi vel også henstilt til ”å ta alt i beste mening” – begge veier 
– eller hva mener dere? 

Håvard Melbye. Redaktør 
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Fortsatt fra side 14 
 
 
Å følge denne leveregelen, handler også om omsorg og respekt for våre medmennesker . 
Og i vår travle og selvopptatte tid er det viktig at vi har dette med oss i vårt daglige virke, respekten for 
våre medmennesker, deres meninger, tro og liv . 
    Vi møter hver dag reklame på fjernsynet som konkluderer med at : ”Fordi du fortjener det , eller fordi du 
er verdt det.” Tenk om vi snudde det litt på hodet og sa til et medmenneske: ”Fordi du er verdt det, ønsker  
jeg å gjøre dette for deg. Jeg tror vel at det burde gi litt bedre følelse inne i oss selv?  

––  TTrree  aalltteerrnnaattiivveerr  ......    
Men da er spørsmålet , hvordan etterlever vi Den Gylne Leveregel? - Vi h -  har vel 3 alternativer til 
etterlevelse: – Ignorere den totalt. Se vår egen fullkommenhet og skape andre i vårt bilde. Eller rett og slett 
spørre oss selv hvordan vi skal greie å etterleve den. La oss se på de 3 alternativene:  
     Det første alternativet var å ignorere den totalt og se på den som en klisje. Det var det vel ikke din 
mening å gjøre når du gikk inn i Odd Fellow, så finner du det tilfredsstillende bør du vel begynne å lytte litt 
mer på Kappelanens ord og betydningen av det han sier . 
    Alternativ 2 er å se vår egen fullkommenhet og skape andre i vårt bilde . Følger vi det alternativet bør vi 
ta en alvorlig samtale med oss selv foran speilet og spørre den personen du da ser om å ta en 
selvransaking. Det er vel store muligheter for at du finner et litt for stort ego, og vi skal huske at et av 
opptaksvilkårene for å bli med i Odd Fellow er at du tror på et høyeste vesen og ikke at du selv er et .  Så vi 
ser vel også bort i fra det alternativet . 
     Men det er lov å prøve på nytt, så da anbefaler jeg heller å prøve det tredje alternativet. Det er rett 
og slett å spørre oss selv hvordan vi skal greie å etterleve Den Gyldne Leveregel. Da er det viktig at vi ikke 
gjør det for vanskelig og høytidelig for da også kan vi fort gjenskape den til en klisje når vi må gi opp våre 
for høye mål. Nei, hvor er det vi tilbringer det meste av tida vår?  Det er ute i hverdagen. Derfor tar vi med  
oss Den Gylne Leveregel dit, – men hvordan?? Jo, la oss prøve å bli et godt ” hverdagsmedmenneske ”. 

––  OOmm  åå  ooppppfføørree  sseegg  ssoomm  ffoollkk    ......    
 Da kan vi kanskje ta fram et ”folkelig utrykk” som godt kunne ha sitt utspring i Den Gylne Leveregel. – Hva 
sa din far til deg når du skulle få lov å gå på fest for aller første gang , iført en litt for stor 
konfirmasjonsdress? ”Nå oppfører du deg som folk . ” 
     Hva mente han med det ? Jo, du skulle oppføre deg som ”de andre”, og det kunne bli et lite etisk 
dilemma. På den festen du gikk på, begynte ”halve lokalet” å slåss utpå kvelden, mens den andre halvparten 
forlot lokalet. Du hadde fått beskjed om å oppføre deg som ”de andre”. Skulle du kaste deg ut i 
slåsskampen? Da er det viktig å ha fått med et godt etisk grunnsyn fra hjemmet. Det var nok den  
halvparten som forlot lokalet han far ville du skulle følge . 

––  SSttøøtttt  ddiinnee  llooggee  bbrrøøddrree    ......    
Det kan vi også overføre til vårt logearbeid. Får vi med oss riktige holdningene fra starten, er det lettere å 
gjøre de rette valg. Vi skal tjene logen og være en god bror. Da er det viktig å huske på at du ikke bare har 
fått mange nye brødre, men at du også skal være hver enkelt sin bror på godt og vondt, støtte og være lojal 
mot.  Men du skal også være våken for at det kan komme situasjoner hvor det å være en god bror kan være 
at du spør din bror: ”Det du holder på med nå, er det vel gjennomtenkt? Jeg føler dette kan skade deg som  
bror.”  Det kan tjene både din bror og logen ved å ikke la vennskapet overstyre fornuften . 

––  VViiss  oommttaannkkee  oogg  hheennssyynn    ......    
Men tilbake til hverdagen og  Den Gyldne Leveregel . 
Viser vi litt omtanke for andre i dagens mange gjøremål gjør vi den litt bedre både for andre og oss selv . 
Vi er på vei til jobben i bilen, langlang rekke bortover hovedveien , men en og annen ” stakkar ” står på 
sideveiene og håper å få slippe inn i vår kø. Men nei vi står på retten vår, her kommer ingen inn i vår kø . 
Kanskje skulle  vi bremse litt og slippe noen inn, store muligheter for at vi får et smil og et vink i retur . 
    Og sånn kan vi fortsette med mange små episoder utover hele dagen som vi kan snu til det positive ved å 
vise litt hensyn og å oppføre oss ”som folk”. Det gir en bedre hverdag både til våre medmennesker og  
oss selv .  
     Nå begynner  kanskje Den Gyldne Leveregel å bli litt enklere å etterleve. Vi har ikke tillagt den en 
høyttravende og uoppnåelig mening. Vi har bare brakt den inn i hverdagen. Dette bør vi greie ! 
    Jeg vill avrunde det hele med et vers fra Haldis Moren Vesaas sitt dikt som heter ”Tung tids tale”:   
Alt du kan løfte av børa til bror din, må du ta på deg. Det er mange ikring deg som frys, ver du eit bål, strål 
varme ifrå deg.”    
     Så neste gang Kapellanen formaner oss med at : ”Alt hva dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også 
dere gjøre mot dem”, kan vi nikke bekreftende inne i oss selv og tenke; – dette prøver jeg på  
– hver eneste dag …  

Svein Erik Dahlum  
 
Red. takker så mye for å kunne formidle dette viktige budskapet til alle Brødre og Patriarker i 
vårt distrikt. 


