
 1 

  ii  ØØSSTTEERRLLEENN  
  
  

  

ØØsstteerrlleenn    
DDeennnnee  uuttggaavveenn  aavv  ””II  ØØSSTTEERRLLEENN””  eerr  mmeenntt  åå  
ggjjeennggii  eett  ttvveerrrrssnniitttt  aavv  ddeett  vveesseennttlliiggssttee  aavv  
hhiissttoorriieenn  ttiill  vvåårr  lleeiirr,,  mmeedd  hhoovveeddvveekktt  ppåå  ddee    
ssiissttee  1100  åårreennee..  
  

  

 

JJJUUUBBBIIILLLEEEUUUMMMSSSUUUTTTGGGAAAVVVEEENNN      fffooorrr   555000---ååårrrsssjjjuuubbbiiillleeeeeettt   dddeeennn   222555...   aaappprrriiilll   222000111444...   
 

AAAvvv      iiinnnnnnhhhooollldddeeettt:::   
LLeeiirriinnssttiittuussjjoonneennss  hhiissttoorriikkkk.. S. 4 

IInntteerrvvjjuu  mmeedd  FFuunngg  EEkkss  HHPP. S. 8 

SSttoorr  SSiirreess  bbeessøøkk  ii  22000099..  S.10 

OOmm  vvåårree  ttrraaddiissjjoonneerr..  SS..1122  

MMeeddlleemmssuuttvviikklliinngg  oogg  ffrreemmmmøøttee.. SS..1133  

Om leiravisen i 30 år. S. 16 

Stor Sires hilsen, s.3   -     Våre 7 iherdige brødre som la grunnlaget for vår leir, s. 2    - Hilsen fra vår DSS, s.5 
55555. 

For snart 5 år siden, begynte ”Läger no 7 Kopparberget” i 
Falun og vår leir å besøke hverandre. Venneleir ble opprettet 
til glede og inspirasjon . Vi har også hatt besøk fra flere 
andre leire. Les mer på side 18 
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VVåårree  5500  åårr::  LLeeiirr  nnrr..  1100  ØØsstteerrlleenn..  SSttiifftteellssee  iinnssttiittuueerriinngg  

 
Etter flere møter med Storlogen, stiftet 
initiativtakerne Hedmark og Oppland 
Leirforening i 1963 med Frithjof Nielsen, loge 
37 Voluntas som formann. Leirforeningen 
hadde en stri tørn med å få lagt alt til rette 
for dannelsen av en Leir i distriktet. Leirens 
Chartermedlemmer ble valgt på et møte den 
18. oktober 1963 og fikk følgende 
sammensetning: Wilhelm Tønnel, Loge nr. 35 
Heidmork, Frithjof Nielsen, Loge nr. 37 
Voluntas, Eyvind Lillevold, Loge nr. 59 
Herman Anker, Erling Juell Aune, Loge nr. 63 
Anders Sandvig og  Herolf Dannevig, Loge  
nr. 67 Castrum. 

Selve institueringen av Leiren foregikk i 
ordenslokalene i Hamar den 25. april 1964 
med følgende installerende embetsmenn: 
Stor Sire Håkon V. Ruud, Stor Sekretær 

Umberto de Paolis, 1. Dep. Stor Sire Edgar 
Otterbech, Stormarsjall Erik B. Lindseth, 
DDSS Wilhelm Tønnel og YP Leif  Castberg 
Voss.  

 
Den 25. april 1964 ble Leir nr. 10 Østerlen instituert i Ordenslokalene på Hamar som en ambulerende Leir – 
dvs. at møtene kan legges til de steder i Hedmark og Oppland for det finnes egnede Ordenshus. Østerlen 
omfattet logene i Hedmark og Oppland fram til i 1970-årene. Da ble Loge Castrum i Kongsvinger overført til 
Leir  nr. 1 Norge av geografiske og praktiske grunner.  
Etter en god og entusiastisk start, opplevde Østerlen nedtur allerede i begynnelsen av syttiårene, men bl.a. 
med god støtte fra Leir Norge og Eks. DDSS. Leif W. Tuman – som bisto med praktiske råd, kåserier og 
veiledning førte det til at Østerlen igjen befant seg i en sunn og givende utvikling. 

  

––  OOmm  ddeennnnee  jjuubbiilleeuummssuuttggaavveenn..  
Komiteen for denne Jubileumsberetningen ble oppnevnt i fjor vår. At vi tre var i Embedskollegiet da vi feiret 
Østerlens 40-årsjubileum, var en flying start. Første møte ble avholdt Ultimo mai i fjor. En foreløpig oversikt 
over relevant stoff ble omgående utarbeidet og oppgaver fordelt. Det har vært et givende og interessant 
arbeid. 
    Østerlens historie er godt dokumentert ved jubileumsberetningene for de første 40 årene. Vi har derfor 
konsentrert oss om de aller første årene – og de siste 10 -. Det har medført litt detektivarbeid og mange 
interessante funn som vi av plasshensyn dessverre ikke har kunnet ta med. Vi har med takk mer eller mindre 
uoppfordret mottatt mye materiell. Bl.a. en komplett samling av Leiravisens 10 første år. Komiteen har i 
tillegg til 8 konkrete møter hatt jevnlig kontakt på e-post og telefon.  
     Vi valgte å gi jubileumsberetningen mer formen som en utgave av leiravisen enn en tradisjonell  
jubileumsberetning. Håper dere synes dette er ”akseptabelt”.  
 

Til slutt vil vi takke for tilliten for å ha blitt tildelt denne oppgaven.  
Vi håper dere finner innholdet leseverdig. 

 

           
 

 
 
 
 
 
 
Eirik Asplin              Arne Engh          Håvard Melbye 

        Eks HP                     Storrepresentant    Eks 2. HM 

Bak fra v.: Andreas Disen, Kass., Oddvar Aarseth, 2 HM, Eigill G. 
Lund, Sekr., Lasse Bruaas, Sk.m. Foran fra v: Erling Juell Aune, 1. 
HM, Frithjof Nielsen, HP, Ragnvald Hjelm Andersen, YP.   
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KKjjæærree  ppaattrriiaarrkkeerr  ii  LLeeiirr  nnrr..  1100  ØØsstteerrlleenn.. 
 

I anledning leirens 50 års jubileum sender jeg Den Norske Storloges hilsen og 
gratulasjon.  Vi takker for et godt samarbeid gjennom 50 år. 

Storlogen har en målsetning om å styrke leirens posisjon i Ordenen. Det er viktig å fremheve og 
forstå leirens spesielle oppgave og egenart i Ordenssammenheng. Den skal for patriarkene 

oppleves som noe mer en et logemøte, noe annerledes og noe som gir en ekstra dimensjon i ens 
Ordensliv. Det krever at leirslagningene blir noe egenartet og annerledes. 

Leiren har en viktig rolle for å bevisstgjøre Ordenens etiske budskap og målsetning. Kjernen er 
godt uttrykt i vår visjon om å gi patriarkene kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom 

sin livsførsel kan bidra til et bedre samfunn. Skal vi kunne påvirke, må vi være mange nok. Skal vi 
lykkes er vi, sett fra mitt ståsted, avhengig av et systematisk arbeid med  

styrkelse og ekspansjon også i leirsammenheng. 
Leiren skal på en måte være Odd Fellow Ordenens høyskole der en gjennom arbeidet blir på en 

dyptgående måte, bevisst hva Vennskap, Kjærlighet og Sannhet – Tro, Håp og Barmhjertighet bør 
bety for den enkeltes livsførsel.  Med denne appell vil jeg på Den Norske Storloges vegne, takke 

patriarkene for godt utført arbeid og gratulere en livskraftig jubilant. En spesiell takk til 
embedsmennene  gjennom disse år og til de Chartermedlemmer som i sin tid la grunnlaget for Leir 

nr. 10 Østerlen. 
 

Det er mitt håp at Leir nr. 10 Østerlen også i fremtiden vil bidra til fortsatt utvikling av 
distriktets patriarker og styrke samholdet mellom logene i distriktet. 
 

Med patriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet 

Morten Buan 
Stor Sire 
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LLeeiirriinnssttiittuussjjoonneennss  hhiissttoorriikkkk  
Etter Odd Fellow-ordenens stiftelse den 26. april 
1819 arbeidet Thomas  Wildey og hans nære 
medarbeidere for en ytterligere utvidelse av 
Ordenens gradantall, og den 22. februar 1821 ble 
DEN GYLDNE LEVEREGELS grad tildelt 5 Eks. OM. 
Senere ble denne grad – som også ble kalt den 4. 
grad – tildelt alle Storlogerepresentanter. 
I begynnelse av 1825 innførte Thomas Wildey en ny 
grad som han kalte den 5. grad og som senere fikk 
navnet DEN KONGELIGE PURPURGRAD. Ved 
utformingen av denne grad hadde Thomas Wildey 
stor hjelp av sin nære medarbeider John Pawson 
Entwisle. 
Den neste grad – den 6. – er derimot av engelsk 
opprinnelse. Den ble innført til Amerika  
på slutten av 1825 og ble kalt PATRIARKGRADEN. 

Alle disse tre grader ble bare tildelt Storlogens 
Embedsmenn. Etter å ha arbeidet etter disse 
regningslinjene noen år, ble det den 16. januar 1829 
utstedt et fribrev til en Leir som fikk navnet 
Jerusalem Leir nr. 1. Fra da av ble Leirgradenes 
rekkefølge forandret til slik vi kjenner de i dag. 
Innholdet derimot har opp gjennom årene vært 
gjenstand for en rekke endringer og forbedringer 
som har resultert i den utforming som vi  
benytter. 

I Norge fikk vi den første leir i 1919 – Leir nr. 1 
NORGE. Denne leiren arbeidet som den eneste i 
landet helt frem til 1952. Da ble Leir nr. 2 VARDE i 
Stavanger stiftet. Senere er det blitt dannet leire 
rundt om i hele landet og vi har i dag 25 Leire. 

 

GGeenneerreelltt  oomm  LLeeiirreennss    mmååll  oogg  vviirrkkee…… 
Leiren skal videreføre undervisningen som logene har startet og videreført gjennom sine 3 grader, 
symbolisert ved Odd Fellow Ordenens motto V, K og S. Med andre ord: Overfor den enkelte 
patriark å fortsette logens belæring – og hjelpe til forståelse av grunnprinsippene for Tro, Håp og  
Barmhjertighet.  

––  FFoorrhhoollddeett  mmeelllloomm    LLeeiirr  oogg  LLooggee  ……    
Leiren skal støtte logene i deres arbeid. Den skal 
være et villig, konsultativt råd i saker som logene 
måtte ønske å forelegge. Den bør arrangere besøk i 
logene – leiren samlet eller av en mindre gruppe 
patriarker. Formålet med disse besøk skal være å 
bibringe logene en sterkere følelse av samhørighet 
og styrke. Med andre ord: Å yte stimulans. (kfr. 
side 6 om Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon) 
Den skal furnere logene med foredragsholdere og 
kåsører. Den skal være behjelpelig med å arrangere 
instruksjon av logens embetsmenn i samarbeid med 

Storlogen og/eller DSS Den skal yte økonomisk hjelp 
og støtte til logene i de tilfeller det måtte vise seg å 
være påkrevet og hvor Leiren har den økonomiske 
evne. Den skal være behjelpelig ved dannelse av nye 
loger på forskjellig måte (det anbefales et nært 
samarbeid med DSS). Økonomisk støtte i forbindelse 
med en loges instituering vil alltid være 
kjærkommen. Leiren er ikke logens overordnede. 
Leiren skal være logene behjelpelig og videreføre 
den enkelte patriarks etiske og sosiale forståelse. 

  

––  HHvvaa  kkaann  dduu  ggjjøørree  ssoomm  LLooggeebbrroorr  ??  ……    
Under henvisning til kravet i Sannhetsgraden blir 
svaret: ”Å adlyde vår Ordens lære, følge dens råd, 
omsette i livet du dens ord til dåd”. Du skal være en 
aktiv medhjelper i arbeidet med å styrke Odd Fellows 
– broderskapet 
   Du skal øve en sunn og god påvirkning på 
Brødrene i Logen, også gjennom selvdisiplin og 
innsats på egen forbedring. Du skal støtte opp om 
Logens arbeid, både det innadvendte og det 
utadvendte, - søke å bli en foregangsmann. 

    Du skal bidra til – også ved eget eksempel – 
å få et godt fremmøte i Logen og ved alle 
logearrange-menter, samtidig som du skal støtte opp 
om ledelsens bestrebelser for å oppnå dette. I det 
hele tatt: Støtte logen i dens arbeid i enhver form 
hvor slik støtte kan være nødvendig, og være en 
villig medarbeider som Logens Overmester kan 
benytte seg av og regne med. 

  

  

OOppppddaatteerriinngg  oogg  ddiiggiittaalliisseerriinngg  aavv  LLeeiirreennss  SSeeggll..  
 

 
Ordenens Heraldiker ”rensket” opp og digitaliserte vårt segl i 2009. 
Elementene er de samme velkjente, men kontrastene er skjerpet og 
fargene klarere og renere. Symbolikken ”fra mørke til lys” er framhevet 
på en god måte. Spesielt i små formater er seglet blitt visuelt mye bedre …  
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HHiillsseenn  ffrraa  DDiissttrriikkttss  SSttoorr  SSiirree  

Det er med stor glede jeg på vegne av Odd Fellow Ordenen i distrikt nr.10 kan gratulere 
Leir nr. 10 Østerlen med sitt 50-års jubileum. Leiren har siden starten gjennom et godt  

lederskap, vokst seg stor og kraftig med et relativt høyt antall medlemmer. 

Det er i dag en rekke Embedsmenn og Patriarker som stolt kan se tilbake på historien til Vår Leir og 
hva den har utrettet for sine medlemmer og for utbredelse av Odd Fellow Ordenen. Vi skal heller 

ikke i denne sammenheng glemme alle de Patriarker som opp gjennom årene har deltatt i, og støttet 
Leirens arbeide gjennom sitt medlemskap og fremmøte. Det er en slik helhet av ivrige og 

interesserte medlemmer og tjenestevillige ledere som utgjør helheten i våre ordensenheter  
og som gjør at disse får det liv og den fremgang som vi ønsker. 

 
Jeg har stor tro på at Leir nr. 10 Østerlen vil forbli en god og levedyktig Leir.  
Samtidig ønsker jeg Embedsmenn og Patriarker lykke til med den store dagen 

og sender alle gode ønsker for dagen og framtida. 
 

 
Med patriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet 

Kolbjørn Hellum 

Distrikts Stor Sire 
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   Nevnden har følgende sammensetning:   

Leder:                   Arne Engh 
Sekretær:              Bogdan Jankov 
Medlem:                Odd Gulbrandsen 
Medlem:                Johnny Lund 
Varamedlem:         Harald Rognås 

 

FFrraa  4400--åårrssffeeiirriinnggeenn  ppåå  FFaaggeerrnneess  77..  mmaaii  22000044..  
I strålende vårvær, kunne HP Eirik Asplin ønske 96 patriarker 
velkommen  til  festleir. Spesielt innbudte var Eks. Distrikts Stor 
Sirene (DSS) Magne Høgetveit og Kåre  
Bækkelien. ( Begge også Eks. Hovedpatriarker) 

I tillegg var følgende  Eks. Hovedpatriarker til stede: Anton Gausen 
og den første i Vår Leir som fikk Leirringen, Magne Høgetveit, 
Ingvar Berge, Rolf Mathisrud, Bogdan Jankov,  
Alf Juul, Knut Granli, Harald Rognås og Arve Fossum.  

Før vi gikk til et festdekket bord fikk vi en morsom og spennende 
konsert av den 10 år gamle fiolinisten  Guro Kleven Hagen 
akkompagnert av sin far, Tor Arthur Hagen. (Guro er i dag en 
etablert  fiolinist  i verdensklasse) 
Daværende DSS Odd Gulbrandsen hilste fra Storlogen   
På vegne av de 7 Overmesterne i Distrikt 10, som alle var til 
stede, hilste Overmester Bjørn E. Nilsen til Leiren og 

   takket for et godt samarbeid.  
 
Det ble en fin festleir med hilsener og overrekking av gaver. 
Stemningen var som vanlig upåklagelig. 
 

 

NNeevvnndd  ffoorr  SSttyyrrkkeellssee  oogg  EEkkssppaannssjjoonn  
 
I 2010 vedtok Storlogen at også Leiren skal ha en Nevnd 
for Styrkelse og Ekspansjon. Denne skal ledes av Leirens 
Storrepresentant og bestå av fire patriarker. Nevnden skal 
blant annet ha ansvar for Utviklingsprogrammet. Arbeidet 
med – og ansvaret for – Utviklingsprogrammet ble da  
overtatt av denne nevnden.  

Utviklingsprogrammet som nevnden er ansvarlig for, 
følges som beskrevet ovenfor, med de samme personene 
som før, til å gjennomføre selve programmet slik at 
styrkelsen og utviklingen for patriarkene er relativt godt ivaretatt. Det nevnden trenger å arbeide med fremover, 
er ekspansjonen (!). Etter den store ekspansjonen i årene før, er en kommet tilbake til et ”normalt” nivå når det 
gjelder medlemstilgang. Men denne normalen er ikke helt normal. Etter hvert har det vist seg at noen faktisk 
takker nei til medlemskap i Leiren eller velger å utsette det. Dette fører til en redusert tilgang på medlemmer. 
     Nevnden arbeider for å kartlegge potensialet i logene og finne frem til tiltak som øker tilgangen av Brødre av 
DHS grad.  Nevden vil også holde et våkent øye med fremmøteprosenten og også bidra til at det gode miljøet 
opprettholdes og styrkes. 

 

          UUttvviikklliinnggsspprrooggrraammmmeett  
 
Østerlen har i snart 10 år gjennomført et 
Utviklings-program. Eks DSS Odd 
Gulbrandsen startet dette arbeidet i Vår Leir 
allerede i 2005. For å motta den neste grad 
ble Patriarkene pålagt å delta i dette 
programmet. I tillegg ble de pålagt å møte et 
visst antall ganger for å få den neste  
gradstildeling.   
Erfaringene var så gode at Storlogen 
benyttet dette opplegget som mønster for  
ordensenhetene i Norge.  

I forkant av gjennomføringen av Utviklingsprogrammet, skal det være avholdt 
informasjonsmøter til de fremtidige kandidatene til Opptagelse i Leiren. Leirens 
Sekretær skal i god tid forut sende brev til Logens Storrepresentanter om 
informasjonsmøtene. Første gang var høsten 2012. Informasjonsmøtene er 
fortrinnsvis samordnet med fellesmøte på Gjøvik for Logene på Fagernes, Gjøvik 
og Lillehammer – og på Hamar for Logene fra Elverum og Hamar. 

Foran fra v.: YP Arne Engh, Eks. HP Arve 
Fossum, HP Eirik Asplin, 1. HM Magne 
Bråten. Bak fra v.: Skm. Jan Olav Lien, Sekr. 
Tor Slaaen, 2. HM Håvard Melbye og Kass. 
Torleif Nilsen.  



 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  
  

KKjjæærree  PPaattrriiaarrkkeerr!! 

GGRRAATTUULLEERREERR  mmeedd  5500--åårrss  jjuubbiilleeeett..  

Dette er virkelig en milepæl i historien til vår leir. På denne dagen skal vi jo se oss litt 
tilbake og være takknemlige for det arbeidet som patriarker og embedsmenn har lagt ned 

 for at vi i dag har denne flotte Leir nr. 10 Østerlen. 

Dette fellesskapet gir oss mye glede og betyr mye for mange. Det er blitt tatt vare på av en flott 
gruppe av Patriarker som har utarbeidet denne jubileumsberetningen. Det er også startet et NOFA,-
prosjekt med å skrive Østerlens historie fra starten og frem til ”vår tid”. Det blir spennende å se hva 

som foreligger når prosjektet avsluttes om ca 2 år. 
Som nevnt, er det viktig å se seg litt tilbake, men fremtiden er den tiden vi skal inn i. Den skal vi 

bidra til å forme. Og med det å tilrettelegge for økt vekst for vår kjære Leir. Som alle nå har sett og 
fått med seg, så har vi innført noen nye ”måter” å gjennomføre enkelte deler av møtene på. Dette 
arbeidet er av stor viktighet for å skape den egenart som Leiren skal ha og som er med på å gjøre 

arbeidet interessant for Patriarkene. På Storlogemøtet til sommeren vil det bli tatt noen beslutninger 
som vil være med på peke ut veien 

videre i dette viktige arbeidet. 

Som dere forstår, så er det opp til oss alle å bidra til at  dette arbeidet blir fruktbart og hyggelig. 
Kjære Patriarker; – jeg ber dere slutte opp om Leirens arbeid og utvikling. Møt så ofte dere kan og 

takk ja når dere blir spurt om påta dere embeter i Leiren. 
 

Med Patrialsk hilsen i T. H. & B. 

Erik Gaalaas Engesveen 

Hovedpatriark  
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FFuunnggeerreennddee  EEkkss..  HHoovveeddppaattrriiaarrkk  AArrnnee  AAaaffoossss  
TTeelleemmaarrkkiinnggeenn  ssoomm  ggjjoorrddee  oopppplleennddiinngg  aavv  sseegg..    

Vår Fung. Eks. HP Arne Aafoss har vært en aktiv og 
initiativrik Bror siden han ble innviet i Loge nr. 99 Petrus 
Beyer 1984. Han ble tatt opp i leiren 17,april 1996. 
Siden Leir nr.10 Østerlen er en høyst oppegående, – godt 
arbeidende og trivelig Leir, ville vi gjerne komme litt nærmere 
innpå en HP som har vært med på å prege det   
indre liv i Vår Leir de seneste årene. 
 
Kjære Bror Arne: – hvordan ble du Gjøvikenser ? 

”– Etter  realskolen tok jeg ,som svært ung, befalsutdanning i 
luftforsvaret og siden  på rakettvåpen-systemet NIKE i USA. Jeg 
valgte etter hvert å gå ut av forsvaret, tok eksamen artium som 
privatist og deretter utdanning ved NTH, Norges Tekniske Høyskole 
med spesialisering på elektro og automasjon. 
Så ved opprettelsen av Gjøvik Tekniske Skole, GTS, ble jeg i 1968 
ansatt som lektor og hovedlærer for mitt fagområde. 

 
GTS utviklet seg videre til Gjøvik Ingeniør Høyskole for så å bli en del av det som i dag heter ‘Høyskolen i 
Gjøvik’ Det har vært spennende å få  være med på denne utviklingen helt fra  pionertiden og frem til jeg gikk av 
med pensjon” . 
 
Hvilke interesser har du ellers …ved siden av ditt engasjement i Odd Fellow ?  

” –  Mine  interesser er mange :  friluftsliv med jakt og fiske, antikviteter ,filosofi og historie , musikk og teater 
… særlig poesi og visesang er jeg glad i ! Jeg spiller jo litt på Ukulele , da ……! 
    Jeg er gift med Jorun ( snart gullbryllup ) Vi har tre barn; 2 gutter og 1 jente . Vi trives  godt på Gjøvik og 
har ingen planer om å flytte herfra. I tillegg må jeg nevne vårt lille småbruk i Redalen som heter ”Sundheim” . 
Her er vi beskjeftiget med hage og stell av hus og låve. Jeg er Interessert i  snekring og lafting og gjestehus er 
det blitt til alles glede !  Det er et fint samlingssted for  familie og venner…” 
 
Hvordan fant du fram til Odd Fellow og 99  Petrus Beyer ? 

” –  I 45 års alderen var jeg mottagelig for noe utover det rent faglige og materielle. 
Både kona og jeg var godt etablert i våre yrker, med hus og hjem og barna var 
voksne med sjølstendige liv.  
    Da to  arbeidskolleger ville ha meg med i Odd Fellow Ordenen gikk det  ikke lenge 
før jeg var søker. Jeg ble tatt opp som medlem nr. 54 i loge nr. 99 Petrus Beyer i 
1984. Dette ble begynnelsen på noe helt annerledes enn det jeg hadde opplevd så 
langt i livet. Selv om det som foregikk i logesalen var fremmed til å begynne med, 
var det interessant med spill, fortellinger og  fremføringer av mange slag som manet 
til ettertanke på eget liv. Ettermøtene med det sosiale fellesskapet  med mine  nye 
Brødre satte jeg stor pris på.      
Alt føltes utfordrende i forhold til den lære og de grunnverdiene  Ordenen står for.  
Jeg hadde en vei å gå for å nærme meg idealene.” 

Du ble snart et aktivt medlem i Petrus Beyer og bidro med med fine fremføringer av poesi og prosa 
av våre kjente norske diktere som bl.a. Aasmud Olavsson Vinje. Du setter pris på denne  
 telemarkingen  Vinje ? 

” –  Sant nok! Jeg ville gjerne bidra med  noe  og Vinje følte jeg at jeg 
hadde under huden….jeg er jo selv telemarking ! 
Allikevel, så nytt som logen var for meg, var jeg avventende i forhold til 
tillitsverv. Jeg brukte logen mer som et fristed for avkopling fra et 
stressende yrkesliv. Men en loge trenger jo tillitsvalgte og etter noen år, 
sa jeg ja til CM embedet. Det å bli spurt var en ære, men også 
skremmende tatt i betraktning den rekken med glimrende CM’er jeg skulle 
etterfølge. Samtidig hadde de vært gode læremestere, men jeg måtte 
gjøre det på min måte. Det gikk bra og så bar det veien videre i embeder 
fram til  OM og i dag Storrepresentant. 
Hvert embede gir fordypning i Ordenens lære og karakter. Det er lærerikt 
og krevende å mestre de forskjellige rollene. Personlig har jeg hatt stor 
glede av mine verv. Jeg er glad jeg ble spurt og glad jeg sa ja.” 
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Så ble du kallet til Leiren. Der fikk du etter hvert store oppgaver ? ! 

” –  17.april 1996 ble jeg tatt opp som patriark i Leir nr.10 Østerlen  og   opplevde en ny ”verden”. Igjen tok det 
lang tid før jeg ble engasjert ; men det var fint å møte brødre fra hele vårt store distrikt og bli bedre kjent med  
Brødrene i våre syv Loger. 
I  2007 ble jeg vist den tillit å bli spurt om å ta embedet som YP  og takket selvsagt  JA. Deretter gikk veien 
videre til  1.HM, så til  HP-stolen og nå som  Fung. Eks HP . 
 
Hva har du selv fått med deg av Leirens lære og livssyn? 

” –  Embedene og den fordypning  èn får ved å inneha  disse, har gitt 
meg enda mer forståelse av Ordenens karakter og verdisyn. Det har 
også gitt  meg større selvinnsikt og klarhet for hva jeg selv står for. 
    Innsikt i Ordenens humanistiske og medmenneskelige lære og 
tidløse  verdier. 
Verdien av et stort felleskap i loge og leir, der en ut fra anlegg og 
interesser og evner kan utvikle seg og finne plass. 
    Verdien av et humørfylt og samtidig seriøst fokus på de gode 
livsverdier. 
     
Vi brødre er forskjellige av egenskaper og erfaring.  
Vi gjør hele tiden feil i forhold til idealene.    

Vi trenger alle tilgivelse dersom vi feiler  og innrømmer det  
Vi må opparbeide selvinnsikt og toleranse med våre brødre og 
medmennesker.Å arbeide på seg selv sammen med  
Ordensbrødre og støtte hverandre er Ordenens hensikt. 
 
 Å lære livsvisdom 

 Å trives sammen i alvor og skjemt 

 
Min periode som HP tok slutt 4.september 2013. 
Det var en stor utfordring og en ære å bli valgt til HP for leir nr 10 Østerlen . 
Det har vært lærerikt og jeg har fått bruk for min erfaring fra  Loge og Leir. 
    Jeg har fått en dypere forståelse for Odd Fellow Ordenen og da spesielt 
Leirinstitusjonen, dens formål  både sosialt og etisk.” 

 
Hva er nøkkelen til et rikt og spennende Leirmøte ? ….Hva må til for at  Patriarkene skal trives og  
føle at de er med på  å realisere Leirens  formålsparagraf? 

” –  Skal Leirslagningene bli vellykket og ha verdi må de planlegges godt .Det må øves på gradspill og 
gjennomføringen være godt forberedt. Embedsmennene må gjøre sine plikter og aktørene gjøre sitt beste . I 
min periode var det slik . Alt har stort sett gått meget bra, synes jeg, takket være entusiastiske medspillere. 
Endringene som er i ferd med å bli gjennomført ved leirbålet  vil etter min oppfatning gi  leirslagningene et 
tydeligere særpreg og en fin ramme rundt seremonier som angir Leirens  historie og verdisyn. 
Til slutt vil jeg igjen nevne Ettermøtene , hvor høytidsstemte  Patriarker møtes rundt taffelet og de gode 
samtalene florerer… Da er det godt å være Brødre i Odd Fellow Ordenen !Jeg ser frem til fortsettelsen med 
Leirslagninger og samvær med kjente og nye Patriarker …”  
 
Vi takker for Eks HP Arne Aafoss for godt samarbeid om dette intervjuet. Samtidig vil vi på vegne av 
alle patriarkene i Leir nr. 10 Østerlen få gratulere Br. Arne post festum med fylte 75 år ( 25. 02.) 
med ønske om mange gode OF-år fremover. 
 

Eirik Asplin 

Eks HP 
 

 
 

SSoolliidd  oogg  vveelloorrddnneett  øøkkoonnoommii..  
Leirens økonomi er velordnet og solid. Vårt pengeforbruk er nøkternt, det sløses ikke. Budsjettene er   
nøktern og det legges ikke opp til forandringer. Det går stort sett i det jevne. Handlefriheten er sikret 
med "penger på bok" så vi har ressurser til å møte også uventede situasjoner. 
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SSttoorr  SSiirreess  bbeessøøkk  77..  jjaannuuaarr  22000099..  ––  SSaammttlliiggee 

Foran fra v.: Fung. Eks.HP Arne Engh, Storrepr. Ingvar Berge, Stor Sekr. Knut Borgen, Stor Sire Harald Thoen, DSS Kolbjørn 
Hellum, HP Noralv Sigbjørn Kjenstad, og 1. HM Asbjørn Holand. Midtrekke fra v.: Musikkansvarlig Trond Huse, 1. LV Leiv Egil 
Løftingsmo, YP Arne Aafoss, Sekr. Inge Sommerset, Skm. Bjørn Guldbrandsen, Kass. Helge Sandberg, 2. HM Terje Svanes og 
Fører Jan Dagfinn Svoren. Bak fra v.: Insp. Torger Børresen, IV Åge kleven, 2. LV Johnny Olstad, 3. LV Bjørn Harald Grønje, 
4. LV Erik Johnnnes Skumlien, 1. TV Jan-Erik Wold, 2. TV Magne Myrheim, YV Tom Reidar Amundsen  
og Insp. 2 Sondre Nordjordet.  

(Originalbildet gikk dessverre tapt i et datahavari hos fotografen. Dette er scannet fra midtoppslaget  I ØSTERLEN juni 2009) 

 
 

Denne faksimilen er fra Stor Sires brev til Vår Leir pr. 14. jan. 2009. At Storlogen mener seremonien 
ved Opptagelsen av 20 nye patriarker står til karakteren ”vel utført”, er en anerkjennelse vi setter 
meget stor pris på. Det er en bekreftelse på at aktørene har gjort leksen sin. Det er også en 
inspirasjon til videre utvikling av gradsspillene.  
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EEmmbbeeddssmmeennnn  ppåå  ppllaassss  oogg  ii  aalltt  112266  ttiill  sstteeddee..  
  

––  DDeettttee  bbllee  eenn  mmiinnnneevveerrddiigg  LLeeiirrssllaaggnniinngg..  IIkkkkee  bbaarree  hhaaddddee  vvii  eett  ssppeessiieelltt  bbeessøøkk  oogg  rreekkoorrdd  ii  

ffrreemmmmøøtteett,,  mmeenn  hheellee  2200  nnyyee  PPaattrriiaarrkkeerr  bbllee  ttaatttt  oopppp  ii  VVåårr  LLeeiirr  ddeennnnee  ssttrråålleennddee  kkvveellddeenn..    

  

MMeedd  ssttoorrtt  ffookkuuss  ppåå  ddeett  sseerreemmoonniieellllee..  
I fremtidsvyene fra 25-årsberetningen, ble det fremmet ønsket om en fast instruktør 
for det rituelle arbeidet.  De skulle ta sin tid, men kom omsider på plass. I flere år 
før han ble Storrepresentant, stilte Eks Storrepresentant Ingvar Berge (bildet) på 
våre øvelser. Han bidro med instruksjon og råd – og ikke minst med inspirasjon og 
motivasjon.  Videre er det dannet en viss tradisjon for at 2. HM  
og Fører tar to perioder og at Fører deretter blir 2. HM.  

2. HMs ansvar for de praktiske oppgavene i forbindelse med møtene er redusert til et 
minimum. Nå kan de forberede seg godt til det gjennomføringen av seremoniene. Vi 
er overbevist om at dette også har bidratt til å heve kvaliteten. I ”runde to” for disse 
sentrale Embedsmennene, har de opparbeidet trygghet og ro. Eksempelvis kan de 
legge inn pauser ute å være redde for å ”komme av”. De vil også kunne legge mer 
avsjelen i spillet slik Ingvar Berge har vært pådriver og inspirator til.   
Ordningen med Inspektør, ble innført i 2005 og siden utvidet med 2. Inspektør. I 
tillegg bidrar Logenes Leirkontakt for å gjøre Musikkansvarlig og Skattmester kjent  

med musikkanlegg og styringen av lysene i de respektive Ordenshusene.  

Erfarings- og kunnskapsoverføringen er sikkert også et positivt element . ( se neste side)  
 

EEmmbbeeddsskkoolllleeggiieett  ii  jjuubbiilleeuummssåårreett..  
At det er kø for å registrere seg, 
er oppløftende. Vi har siden 2009 
registrert 110, 106 101 og 96 
fremmøtte. Det synes vi er 
oppløftende og inspirerende. Men 
det skal ikke bli noen sovepute. 
Fortiden ligger bak oss. Vi må se 
”den andre veien” og fokusere på 
de fremtidige oppgavene – ikke 
”sole oss” i det som ble oppnådd 
i fortida – av andre. 

 
Selvtilfredshet er første skritt til 
stagnasjon og tilbakegang. Den 
fellen skal vi ikke gå i. Men vår 
utvikling avhenger sterkt av 
arbeidet i den enkelte Loge. Her 
har vi en oppgave med å bidra 
med inspirasjon og motivering. 
 

 

 

Foran fra v.: Storrepresentant Arne Engh, Hovedpatriark Erik Gaalaas Engesveen, 
Fung Eks HP Arne Aafoss og Yppersteprest, Jan Svoren. Bak fra v.: Sekretær Nils 
Leif Nilsen, 2. Høvedsmann Jan-Erik Wold, 1. Høvedsmann Steinar Johansen, 
Skattmester Per Stundal og Kasserer Trond Stenslie.  
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TTrraaddiissjjoonn  ffoorr  vviiddeerreefføørriinngg  aavv  kkuunnnnsskkaapp..  
Frem til 2007, ble kontinuiteten i Vår Leir ivaretatt av Fung. Eks. HP og påtroppende HP. Sistnevnte 
hadde som regel fungert som 1. HM og/eller YP. De andre valgte Embedsmenn og Fører fikk stort  
sett bare mottatt ritualbøker og utstyr og ”et lykke til”, slik de avtroppende i sin tid fikk.  

””PPrroossjjeekktt  eerrffaarriinnggssoovveerrfføørriinngg””  ii  22000077..  
DSS, HP og 1. HM hadde ”arbeidet i det stille” med  første 
”seminar” for kunnskapsoverføring fra avtroppende – 
til påtroppende Embedskollegium. Dette ”seminaret” 
ble arrangert på Vesterhaug Gård 29. – 30. juni 
2007. Agendaen var omfattende Det ble en 
ubetinget suksess som de påtroppende 
Hovedpatriarker har ønsket å videreføre til å bli en  
verdifull tradisjon.  

––  FFoorr  44..    ggaanngg  ii  jjuunnii  22001133..   
Opplegget for disse møtene har fått sin faste form. 
Deltakerne samles på ettermiddagen på fredag for 
en oppsummering fra de avtroppende 
Embedsmennene. Så samles deltakerne til en god 
middag med et påfølgende og langvarig ”ettermøte”.  
Her blir de påtroppende Embedsmenn bedre kjent og  
nye – og nære vennskapsbånd knyttes.   

DDaagg  22  eerr  vviieett  kkuunnnnsskkaappssoovveerrfføørriinngg    

oogg    rrååddggiivvnniinngg..     

Etter en kort og god natts søvn i deilige senger, etterfulgt av en solid og god 
frokost, er det tid for ”ny innsats”.  Påtroppende HP redegjør for sine planer 
og intensjoner for de kommende to årene.  Deretter finner avtroppende og 
påtroppende embedsmenn en passende plass til overføring av erfaringer og 
gode råd til de påtroppende. Før avslutning av møtet, kl 12.30, takket HP 
Aafoss alle for møtet, og ba om tilbakemelding om nytten. Alle var 
samstemte om at dette hadde vært  meget nyttig og inspirerende. På det 
sosiale planet er det også viktig å lære hverandre (enda) bedre å kjenne for  
ytterlige styrking av det gode vennskapet. 

––  TTrriivveelliigg  vveerrttsskkaapp  oogg  ttrraaddiissjjoonnssrriikkee  oommggiivveellsseerr   
At vertskapet – Turid og Eks. 2 HM Terje Svanes  – begge er Odd Fellows og stiller ”gård og grunn” til 
disposisjon og tatt seg av oss på sin trivelige måte, servert gourmetmat ( for en rimelig penge) – i et miljø som 
ikke kan beskrives, bare oppleves.    
 

 

FFlleerree    ttrraaddiissjjoonneerr  
 
Da Eirik Asplin var Hovedpatriark, utarbeidet han 
julespillet ”Advent i Østerlen”. Det ble fremført for første 
gang på Lillehammer i 2003 og har siden blitt en 
kjær tradisjon og en fin inngang til julehøytiden.  

På Elverum introduserte vår nåværende Skattmester, 
Per Stundal, sik som var røkt etter gamle (og 
hemmelige) oppskrifter. Det slo meget godt an hos de 
fleste, men ikke hos alle.  

Eks HP Arve Fossum presenterte slagordet ”Fisk er fisk, 
men kjøtt er mat”. Som den profilerte Patriark han er, 
fikk han gjennomslag for servering av flesk og duppe på 
Lillehammer i mars 2007. Det har siden blitt en god – 
og populær tradisjon det også. 

 
Per Stundal presenterer sitt gastronomiske mesterverk. Arve Fossum ser ut til å være utålmodig for innta sin favorittrett. 
 

I  2011: Fra venstre: Svein Frieslie, Jan Terje Lange, Ole 
Svein Ødegaard, Arne Aafoss, Erik Gaalaas Engesveen, Noralv 
Sigbjørn Kjenstad, Steinar Johansen, Jan Dagfinn Svoren, 
Asbjørn Holand, Ingvar Berge og Terje Svanes 
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MMeeddlleemmssoovveerrssiikktteerr..  
Pr. 7. 3. 2014 hadde Østerlen 
380 patriarker*) fordelt slik:  

35 Heidmork: 77 
37 Voluntas: 68 
59 Herman Anker: 61 
63 Anders Sandvig: 29 
75 Veritas: 55 
99 Petrus Beyer: 62 

        130 Eystir: 28 

Samlet antall Brødre: 584*) 
 

Pr. 31.12.1988 hadde Østerlen 
275 patriarker*) fordelt slik:  

35 Heidmork: 66 
37 Voluntas: 44 
59 Herman Anker: 64 
63 Anders Sandvig: 24 
75 Veritas: 50 
99 Petrus Beyer: 27 

         130 Eystir: 28 

Samlet antall Brødre: 546*) 

*) Vi ser at antall patriarker har 
økt med 105 siden 1988, mens 
antall brødre bare har økt med 
48. Det betyr prosentandelen av 
brødre som er patriarker, har økt 
fra ca. 50% til ca. 65%. Det 
tyder på at det er arbeidet godt… 
 

MMeeddlleemmssuuttvviikklliinngg  oogg  ffrreemmmmøøttee 

 
Ved 25-årsjubileet hadde vi 275 patriarker. Pr. dato er det økt til 380. Det vil si en gjennomsnittlig 
økning på ca. 4 patriarker i året. Frem til 2005 var medlemsmassen ganske stabil. Men da  gjorde 
Storlogen en endring i lovverket slik at brødre av Den Høye Sannhets Grad ble 
kallet til Leiren etter tre år i denne logegraden, mot tidligere fem år.  

Endringen ble gjort fordi det tok ca. 10 år fra en ble medlem i 
Ordenen til brødrene kunne bli kallet til leiren. Det ble betraktet som 
for lang tid Med den nye endringen kom en ned mot åtte år. Dette 
betød, at mange brødre sto for tur til å bli kallet til Leiren. Men hos 
oss kunne vi påvise økt tilgang til nye patriarker før den nye 
ordningen fikk betydning. At hele 17 patriarker ble Opphøyet til Den 
Kongelige Purpur Grad i 2007 viser dette.  

SSttoorr  øøkknniinngg  ii  ffrreemmmmøøtteett..  
Fremmøtet hadde også kommet inn i en positiv og betryggende 
utvikling. (kfr. tabellen nedenfor )  Det er fristende å trekke frem 
utviklingen med økt fremmøte fra patriarkene i Loge nr. 75 Veritas 
det siste 10-året tross de store avstandene og til tider vanskelige 
kjøreforhold over Tonsåsen og Vardalsåsen.  
    Leir 10 Østerlen har i mange år hatt et aktivt forhold til 
Utviklingsprogrammet som Storlogen nå har pålagt enhetene. Eks 
DSS Odd Gulbrandsen startet dette i vår leir. Dette har fungert 
meget bra og gjør det fortsatt. For å få den neste grad er nye 
patriarker pålagt å delta i utviklingsprogrammet og i tillegg møte et 
visst antall ganger for å få den neste tildeling.  
     Dette betydde at fremmøte etter hvert ble meget stort og igjen 
var det press på kapasiteten i ordenslokalene i distriktet, både 
logesaler, spisesaler og salonger. I januar 2006 var det på Hamar 
110 fremmøtte, det var plass i logesal og spisesal, men i salongen  
var det bare 35 sitteplasser så spisesalen måtte benyttes. 

OOggssåå  eenn  ssttoorr  uuttffoorrddrriinngg  ffoorr  sseerreemmoonniieennee..    
Vi var selvfølgelig svært gledelig å ta i mot så mange nye 
medlemmer.  Men det bød på en del utfordringer v gjennomføringen 
av seremoniene. Det kreves som kjent et minimum av plass på 
gulvet. I 2006 hadde vi hele 24 brødre som takket ja til Opptagelse. 
Selv på Gjøvik ble dette i meste laget og opptaket ble delt i to med 
10 nye patriarker i opptak i januar og 14 i opptak i februar. I januar 
2007 ble 6 tatt opp i januar og 11 i februar. Denne raske veksten i 
antall medlemmer og medførte litt frykt for plassproblemer  
ved møtene. 

DDeelliinngg  aavv  LLeeiirreenn  bbllee  vvuurrddeerrtt.. 

I denne perioden var det faktisk bare Ordenshuset på Gjøvik som hadde kapasitet til så store opptak. Kravet om 
å ha deltatt på et visst antall møter for å motta neste grad, bidro også til å øke fremmøtet. Dette presset på 
kapasiteten i logesaler, spisesaler og salonger ble oppfattet som i største laget. I langtidsplanen frem til 2009 
inngikk derfor en vurdering av deling av Leiren. Men grunnlaget for en Leir er minst 4 loger. Vi manglet derfor 
én loge. Så dette ble skrinlagt. 

OOvveerrssiikktt  oovveerr  ffrreemmmmøøttee  ffoorr  ppeerriiooddeenn  22000044  --  22001133 

Termin 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gj.snitt 

Vår 70 85 87 71 80 94 77 78 86 72 81 

Høst 62 67 76 77 80 80 72 73 83 77 74 
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ØØsstteerrlleennssaannggeenn  
 

Østerlen, her er freden vi søker 

bort fra hverdagens kummer og krav. 

Du vår TRO, bringer fremad og øker 

vennskapsløftet i alvor vi gav. 

Østerlen la oss ikke forglemme 
dine visdommens ord til vårt sinn. 
La oss aldri det HÅPET nedstemme 
som til lykken kan bringe oss inn. 

Østerlen du er blitt for oss alle 

patriarkenes hjemsted og leir. 

KJÆRLIGHET har du maktet fremkalle 

og det gode du fører til seir. 

Østerlen vi deg hjertelig hyller 
for den rikdom av minner du gir. 

Og vi takker for sinn som du fyller 
slik leirbrødre alltid vi blir. 

Sangen er skrevet av Sevald Skaare, 

35 Heidmork 

EEtttteerrmmøøtteerr  mmeedd  ggooddtt    oogg  vvaarriieerrtt  iinnnnhhoolldd..  
Det som skjer under leirslagningene i salen, er en 
viktig del av vår videreutvikling som Odd Fellows. 
Men det er også en andre faktorer som spiller inn for 
å motivere patriarkene til å møte frem.  
    Innholdet i foredrag og underholdning spiller inn. 
Her har vi gode tradisjoner for å variere; eksempel-
vis med kulturinnslag på Fagernes og dagsaktuelle 
temaer på Lillehammer. På de andre stedene 
varieres det mellom etiske og humørfylte innslag. 
(kfr. bildene )   

Men å møte – og bli nærmere venner med brødre en 
ellers ikke hadde truffet, er en bonus for mange. 
Derfor er det gjennom en årrekke lagt vekt på at det 
skal være god tid til den sosiale delen av våre 
ettermøter – til ”den gode samtalen”. Dette er et 
motiv for mange  til å møte opp. Her knyttes bånd ut 
over egen loge og bidrar til et godt indre liv. 
     For mange er dette en viktig del av leirlivet som 
det vil bli tatt vare på …

  

TTrriivveelliigg    vveedd  ttaaffffeelleett  mmeedd  ssaanngg,,  ssmmiill  

oogg  ggoodd  mmaatt…… 
 
Ved taffelet synges alltid 
Østerlensangen. Det har ikke 
lykkes å fastlegge ”uropp-
førelsen”, men den er gjengitt i 
25-årsberetningen 

Ettermøtene er preget av mye 
godt humør og ”gode samtaler”. 
Kort sagt: Leiren er et godt og 
trivelig sted å være.  
 

 

LLiitttt  ffrraa  2255--åårrssbbeerreettnniinnggeenn  
Her er et kort utdrag fra 25-årsberetningen:  

”… Vårt rituelle arbeid bør utføres dyktig og 
”profesjonelt”. En fast instruktør er vel her et 
ønskemål.  Leiren bør også være initiativtaker og 
arrangør av seminar for logenes Nemnd for 
styrkelse og ekspansjon, f.eks. kurs i utnyttelse 
og behandling av det foreliggende informasjons-
materiale i logegradene, stimulere losjene i 
arbeidet med å arrangere venneaftener med 
tanke på rekruttering. Særlig i områder hvor vi 
er svakt representert, vil det være av betydning 
at man planmessig ivaretar rekrutterings-
arbeidet. 
… – Et viktig arbeidsfelt er skolering av brødrene 
i opplysningsarbeidet om Odd Fellow Ordenen og 

dens etiske innhold, slik at de kan stå bedre 
rustet. 
…  – Leiren bør således være et samlende organ 
og arbeide for en god kontakt mellom logene og 
 styrke fellesskapet mellom brødrene …”  

Her er det vel mye velkjent ? … 

Embedskollegiet 1989: Foran fra v.: Odd Gulbrandsen, 1. HM, 
(HP, Storrepr., DSS) Ingvar Berge, HP,(Storrepr.)  Rolf Mathisrud, 
YP,(HP) Alf Juul, Sekr. (HP) Bak fra v.: Bogdan Jankov,  
Skm.,(HP, Storrepr.)  Kjell Bakken, 2. HM, Trond Huse, Kass. 

Parentesene viser vedkommendes videre embeder 
i vår leir. 
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VVåårree  SSttoorrrreepprreesseennttaanntteerr  

ssiiddeenn  ssttaarrtteenn  ……  

1964 – 1972 Fritjof Nielsen, Loge 37  
1972 – 1992 Oddvar Arseth, Loge 35  
1992 – 1996 Odd Støldal, Loge 59  
1996 – 1998 Odd Gulbrandsen, Loge 37  
1998 – 2000 Bogdan Jankov, Loge 35  
2000 – 2004 Knut Granli, Loge 59, 
2004 – 2008 Harald Rognås, Loge 75  
2008 – 2011 Ingvar Berge, Loge 99 
2011 –          Arne Engh, Loge 59  

VVåårree  DDDDSSSS//DDSSSS  

ggjjeennnnoomm  5500  åårr 

   1959 – 1966 Wilhelm Tønnel, Loge nr. 35 Heidmork 
   1966 – 1970 Eyvind Lillevold, Loge nr. 59 Herman Anker 
   1970 – 1974 Reidar Wiger, Loge 35 Heidmork 
   1974 – 1982 Magne Høgetveit, Loge 37/99  

Voluntas/Petrus Beyer 
   1982 – 1990 Kåre Bækkelien, Loge nr. 59 Herman Anker 
   1990 – 1998 Odd Nyang, Loge nr. 35 Heidmork 
   1998 – 2005 Odd Gulbrandsen, Loge nr. 27 Voluntas 
   2005 – 2014 Kolbjørn Hellum, Loge 35 Heidmork 

 

EEnn  SSTTOORR  TTAAKKKK  ttiill  DDSSSS  KKoollbbjjøørrnn  HHeelllluumm.      
På Distrikts-Storlogemøtet på Gjøvik søndag den 
16. mars, kunngjorde vår Distrikts Stor Sire sin 
avgang. Tildelingen av Storlogegraden til 6 Eks 
Overmestere ble hans siste offiselle handling etter 
9 år som DSS.  
    Vi i Leir nr. 10 Østerlen skylder ham en STOR 
TAKK! Til tross for fysiske plager de senere årene, 
har han vært en meget flittig gjest ved våre 
leirslagninger rundt om i distriktet. Her har han 
beriket våre møter på sin motiverende og lune 
måte.  
    Vi ser frem å treffe ham på våre møter – også i 
tiden som kommer.  
    I tillegg til sine formelle oppgaver, har han også 
vært en verdifull ressurs, bl.a. på dataområdet.  
Det er det også mange som takker for. 
 
Arne Engh 
Storrepresentant 

Foran fra v.: Nils Leif Nilsen, 37 Voluntas – Kolbjørn Hellum, Heidmork -  Erik Johannes Skumlien, 63 Anders Sandvig. 
Bak fra v.: Runar Kittelsen, 75 Veritas -  Jo Lunde, 99 Petrus Beyer - Bjørn Nybakken, 35 Heidmork  

og Hans J. Børresen, 59 Herman Anker. 
Eks OM Terje Svanes, 130 Eystir var på reise og kunne ikke delta. 

VVaallggttee  EEmmbbeeddssmmeennnn  ii  LLeeiirr  nnrr..  1100  ØØSSTTEERRLLEENN    22000033  --  22001155  

 2003-2005      2005-2007    2007-2009  2009-2011      2011-2013    2013-2015     
HP Eirik Asplin Arne Engh          Noralv S Kjenstad Asbjørn Holand      Arne Aafoss    Erik G Engesveen 
  99                          59   130   37  99      35 
YP Arne Engh Johs.E Ydse  Arne Aafoss  Erik Engesveen    Steinar Johansen     Jan Svoren 
 59  63   99  35 63   63 
1.HM Magne Bråten  Noralv S Kjenstad   Asbjørn Holand Arne Aafoss  Erik G Engesveen     Steinar Johansen 
 63  130    37  99  35        63 
Sekr. Tor Slaaen Steinar Johansen    Inge Sommerset Trond Huse  Ole S Ødegård     Nils L Nilsen 
 99  63     35  59  75      37 
Skm.           Jan O Lien Frantz Blehr  B. Guldbrandsen Jan T Lange  Svein Frislie     Per Stundal 
 130               35  37  59  99      130 
Kass. Torleif S Nilsen Knut Bergseng     Helge Sandberg Erik J Skumlien    Bjørn H Grønje     Trond Stenslie 
 75  35  75  63   59   75 
2.HM Håvard Melbye Håvard Melbye     Terje Svanes Terje Svanes    Jan Svoren   Jan Erik Wold 
 37  37  130  130     63    99 
Storrepr. :  2000 – 2004; Knut Granli ( 59). 2004 – 2008; Harald Rognås (75). 2008 – 2011; Ingvar Berge (99).   
2011 –  Arne Engh (59)   
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LLeeiirraavviisseenn  II  ØØSSTTEERRLLEENN  ggjjeennnnoomm  3300  åårr.. 

FFrraa  kkooppiieerrtt  ””ssiirrkkuullæærree””  ––  ttiill  aavviiss  ii  ffaarrggeerr  ––  oogg  vviiddeerree  ssoomm  vveeddlleegggg  ttiill  ee--ppoosstt..  

I 25-års Jubileumsberetningen beskrives  
viktigheten av leiravisen som kontaktpunkt 
overfor patriarkene. Ikke minst for de som av 
forskjellige grunner er forhindret fra å komme 
på leirslagningene.  Informasjon til – og 
kommunikasjon med – Brødre og Patriarker, 
er et viktig element for å sikre at vi ikke  
stagnerer, men utvikler oss videre. 

Leiravisen ”I Østerlen” så dagens lys ved 
daværende HP Odd Nyangs ”HPs hjørne” høsten 
1983. Enkel i sin form (kfr. faksimilen til h.) og 
omfang, synes vi kanskje i dag, men en skal vel 
først bli født, for deretter ”lære å gå” for så å ta  
steget ut den store verden.   

I teksten oppgis Sekretær S. Roheim som 
pådriver.  Han bør vel da tilskrives sin del av æren  
for dette nye medium for Vår Leir. 

Fra høsten 1983 utkom leiravisen så å si 
kontinuerlig én og to ganger årlig frem til 1993.  I 
mellomtiden skjedde det en stor utvikling på 
datasiden bl.a. med PC og tekstprogram.  
 
I ØSTERLEN nr. 7, våren 1985, uttrykker Sekr. S. 
Roheim ”yr glede over teknikkens utvikling”. (kfr. 
faksimilen over) Han hadde også klare visjoner om 
datateknologiens muligheter. Men det tok jo noen 
år før hans visjoner ble satt ut i livet.  

Over: Første leiravis i 4 farger utsendt som B-post til alle 
  patriarkene til jul i 2006. 

Kontinuiteten i utgivelsen de første ti årene, med en 
fin utvikling både i form og omfang var veldig bra. Men 
å utgi leiravis er personavhengig. Etter 1993 ble det – 
ut fra det vi har lykkes å finne ut fra arkivet og  

”etterlysninger” i leiravisen – ble kontinuiteten brutt. 
Men det  ble utgitt leiraviser av forskjellig form og 
omfang på slutten av 1990-tallet og etter 
århundreskiftet.  

 
 
 

Fortsettes neste side 

 



 17

Fortsatt fra forrige side 
 
Våren 2006 forespurte daværende HP Arne Engh, Konrad Henriksen om  å stå for ”I ØSTERLEN”. – Alltid som 
velvilligheten selv, tok han på seg oppgaven. En 4-siders Leiravis ble gitt  ut til sommeren. På høsten meldte  
Trond  Huse seg på som  ”medarbeider” og Håvard Melbye sluttet seg til og fikk med seg Ole Ludvig Moen som 
”produsent”.  De hadde samarbeidet med utgivelsene av logeavisen ”Voluntas Gang” i flere år. 
 

RReeddaakkssjjoonnsskkoommiittee  ffoorrmmeelltt  kkoonnssttiittuueerrtt  hhøøsstteenn  22000066..  
Onsdag 11. oktober 2006 ble konstituerende møte 
avholdt i Ordenshuset på Gjøvik. Her møtte HP Arne 
Engh, Eks OM Konrad Henriksen, patriarkene Trond 
Huse, Ole Ludvig Moen og Håvard Melbye. Omfang, 
innhold og form ble fastlagt. Det var enighet om å ta 
 utgangspunkt i en 12 sider avis i et opplag på 400.  

Ole Ludvig foreviste utkast til avishode og layout som 
ble ansett som et godt utgangspunkt. Det har dannet 
mønster for avishodet som er benyttet siden – med litt 
variasjon på grunn av forskjellige  
dataprogrammer – og ikke minst kompetanse. 

UUttggiivveellsseerr  oogg  ddiissttrriibbuussjjoonn,,  kkoossttnnaaddeerr  oogg  øøkkoonnoommii.. 
Trond Huse innhentet priser for utsendelse og inn-
gikk egen avtale med Postverket om utsendelse som 
adressert B-post. Det halverte portoutgiftene. En 12 -
siders Leiravis – med noen sider i 4-farger – ble 
sendt ut før jul det året. Både produksjon og  
distribusjon ble finansiert av bidrag fra patriarker. 

Men det var begrenset hvor mye vi kunne forvente av 
bidrag utenfra, så Leiren måtte koste produksjon og 
distribusjon 2 utgivelser i året kostet totalt ca. NOK 
25.000. Fram til og med sommeren 2009 ble det utgitt 
6 Leiraviser i A5-format i farger.  

 
 

TTiillffeellddiigg  bbiillddeeddeekknniinngg  oogg  vvaarriieerreennddee  kkvvaalliitteett..    
Til å begynne med, var det litt tilfeldig med fotoopp-
takene. Ole Ludvig Moen skaffet digitalt kamera, men 
konfigueringen med trykkerens programmer, var ikke 
den aller beste. Men etter hvert ble det litt bedre 
system  på sakene. Leiraviser i A5-format i farger.  
   Siden første utgave, har det skjedd en rivende  

utvikling når det gjelder digitale kameraer og  grafiske 
dataprogrammer. Til og med bilder tatt med 
mobiltelefoner gir et akseptabelt resultat. (dette skulle 
Sekr. Roheim ha opplevd …) Nå har vi som regel 
dobbeltdekning ved YP Jan Svoren og Musikkansvarlig 
Trond Huse.  
  

FFrraa  ppaappiirr  ttiill  ddiiggiittaalltt  ffoorrmmaatt  hhøøsstteenn  22001111
Første utgave som nettavis ar på 6 sider. For å sikre 
kvaliteten på adresselistene,  ble den og de senere 
utgavene distribuert av Sekretærene i den enkelte 
loge.  Sekretærene sørget også for å skrive ut avisen 

og distribuere til Brødre som ikke er på nettet. Dette 
har fungert etter forutsetningene.  
Vi retter en stor takk til Sekretærene for et godt 
samarbeid.    

  

FFoorrmmeellll  uuttnneevvnneellssee  ii  22001122    
II  EEKK--mmøøtteett  ppåå  GGjjøøvviikk  ddeenn  2222..  mmaarrss  22001122,,  bbllee  RReeddaakk--
ssjjoonnsskkoommiittéénn  ffoorr  LLeeiirraavviisseenn  ffoorrmmeelltt  uuttnneevvnntt..  SSiiddeenn  
iinntteennssjjoonneenn//ffoorrmmåålleett  mmeedd  lleeiirraavviisseenn  bbll..aa..  eerr  aatt  ddeenn  sskkaall  
vvæærree  eett  rreeddsskkaapp  ffoorr  ””NNeevvnndd  ffoorr  ssttyyrrkkeellssee  oogg  eekkssppaannssjjoonn””,,  
vvaarr  ddeett  nnaattuurrlliigg  aatt  lleeddeerreenn,,  SSttoorrrreepprreesseennttaanntteenn  iinnnnggåårr  ii  

kkoommiittééeenn..  HHPP  eerr  lleeddeerreenn  aavv  VVåårr  LLeeiirr  oogg  sseellvvsskkrreevveenn,,  hhaann  
ooggssåå..  WWeebb--aannssvvaarrlliigg  hhaarr  ooggssåå  ssiinn  nnaattuurrlliiggee  ppllaassss  ..  
((  ooppppggrraaddeerriinngg  oogg  ooppppddaatteerriinngg  aavv  hhjjeemmmmeessiiddeennee  iinnnnggåårr    
ooggssåå  ii  kkoommiittééeennss  aarrbbeeiiddssoommrrååddee))  oogg  ttiill  sslluutttt;;    

oogg      uunnddeerrtteeggnneeddee  ssoomm  RReeddaakkttøørr..    
  

HHååvvaarrdd  MMeellbbyyee  

EEkkss  22  HHMM  

  
  

EEnn  ssppeessiieellll  TTAAKKKK  ttiill  EEkkss  SSttoorrrreepprreesseennttaanntt  KKOONNRRAADD  HHEENNRRIIKKSSEENN..  

Å skrive historien om leiravisen uten å fremheve Konrad Henriksens innsats og bidrag, 
ville ha vært en ”tjenesteforsømmelse”. I de fleste leiravisene fra 2006, har han 
uoppfordret bidratt med fine dikt og tankevekkende prosa. Det har hevet kvaliteten og 
leseverdigheten på leiravisen vår. Til nytte og glede for alle patriarker og brødre i  
distriktet vårt.   

For patriarker – og brødre - som ikke har hatt den store gleden av å bli nærmere kjent 
med ham, kan vi opplyse at i tillegg til sin dypsindighet, har et godt og smittende 
humør.  For sin store innsasts for Vår Orden generelt – og for sin loge spesielt – i over  
40 år, har han fullt ut fortjent, mottatt Storlogens Hederstegn for sin  
innsats siden han ble innviet i Vår Orden i 1983.   
     

Håvard Melbye 
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TTaannkkeerr  ffrraa  ddeenn  ssvveennsskkee  EExx  SSttoorr  SSiirree  BBeennggtt  BBeerrggqqvviisstt  ii  11993355::  
”Leiren må ikke oppfattes som blott og bart et institutt for utdeling av ordensringer 
etter visse ytre betingelser og prestasjoner. Leiren er Odd Fellowsskapets krone og 

verd å omfattes med aktelse og kjærlighet … – vernet av former i hvilke 
menneskehetens dypeste behov kan gyde sitt innhold…” 

 

OOpppprreetttteellssee  aavv  VVeennnneelleeiirr  ii  SSvveerriiggee  
  

DDee  ssiissttee  åårreennee  hhaarr  vvii  oopppprreetttteett  eett  ggooddtt  oogg  ffrruukkttbbaarrtt  ssaammaarrbbeeiidd  
oogg  ssaammkkvveemm  mmeedd  aannddrree  LLeeiirree  bbååddee  ii  NNoorrggee  oogg  SSvveerriiggee..  DDaa  JJaann--
OOlloovv  MMjjööbbeerrgg  ((bbiillddeett  ttiill  hh..))  vvaarr  OOMM  ii  LLooggee  nnoo..  7799    MMoorraa    oogg  
NNoorraallvv  SSiiggbbjjøørrnn  KKjjeennssttaadd  vvaarr  OOMM  ii  EEyyssttiirr,,  bbeeggyynnttee  bbrrøøddrree  ffrraa  
SSvveerriiggee  åå    kkoommmmee  ppåå  bbeessøøkk  ttiill  mmøøtteennee  ppåå  EEllvveerruumm  oogg  bbrrøøddrree  
hheerrffrraa  ggjjoorrddee  ggjjeennvviissiitttteerr  ttiill  SSvveerriiggee..  VVeennnnsskkaappeett  uuttvviikklleett  sseegg  
rraasskktt  oogg  vveennnneellooggee  bbllee  ffoorrmmeelltt  oopppprreetttteett..    
  
SSåå  vviillllee  ttiillffeellddiigghheetteennee  aatt  ddee  ttoo  ffoorraannnneevvnnttee  OOMM’’eennee  bbllee  HHPP  ii  hhvveerr  ssiinn  lleeiirr..  
MMaannggee  ppaattrriiaarrkkeerr  ffrraa  KKooppppaarrbbeerrggeett  kkoomm  ttiill  vvåårree  lleeiirrmmøøtteerr  ppåå  EEllvveerruumm,,  HHaammaarr  
oogg  GGjjøøvviikk..  EEtt  ppaarr  ggaannggeerr  mmeedd  mmiinniibbuussss  oogg  ””iinnnnlleeiidd””  ssjjååfføørr..  DDeett  bbllee  eett  ggooddtt  
uuttggaannggssppuunnkktt  ffoorr  åå  vviiddeerreefføørree  ssaammaarrbbeeiiddeett  ooggssåå  ppåå  lleeiirrnniivvåå..  II  nnoovveemmbbeerr  22000099  
bbllee  44  PPaattrriiaarrkkeerr  ffrraa  EEyyssttiirr  sseennddtt  ppåå  ””vviikkttiigg  ooppppddrraagg””  ttiill  FFaalluunn  mmeedd  ttaannkkee  ppåå  eenn  
ffoorrmmeellll  oopppprreetttteellssee  aavv  vveennnneelleeiirr..      

  
Det var en stor kveld for Kopparberget – med Opphøyelse til ”Den Kungeliga Purpur Graden” av 7 
patriarker. Med egen seremoni for opphøyelse av 15 Patriarker til DKP Grad i egen leir uken før i friskt minne, 
var det spennende og lærerikt å følge med i spill og seremoni. Flere forskjeller ble registret, men det meste 
var velkjent.  Uansett var det verdifulle impulser og erfaringer som kan bringes videre i vårt arbeid.  
    Siden har vi hatt besøk fra Kopparbergetbl.a. ved EI og DKP-opphøyelse. 
  

FFoorrmmeellll  ggjjeennvviissiitttt  ffrraa  oossss    ii  nnoovveemmbbeerr  22001122..   
Vi var ønsket på besøk allerede våren 2010. 4 patriarker besøkte Kopparberget i 2011. 
Men av forskjellige grunner, ble ikke noen organisert gjenvisitt gjort før høsten 2012 … 
Da ble det bare 7 Patriarker som reiste på dette meget omtalte leirbesøket i Sverige 
denne gangen. Til tross for god ”markedsføring”, ble det bare 7 patriarker som tok 
turen.   
 

EEtt  uuffoorrgglleemmmmeelliigg  bbeessøøkk  ffrraa  ””LLääggeerr  nnoo  1199WWeerrmmllaannddiiaa””  
VVeedd  vvåårr  BBeeffoorrddrriinngg  ttiill  DDGGLL  
GGrraadd  ppåå  GGjjøøvviikk  ii  aapprriill  ii  22001122,,  
ffiikkkk  vvii  eett  uuvveenntteett,,  mmeenn  iikkkkee  
ddeessttoo  mmiinnddrree  ttrriivveelliigg  bbeessøøkk  aavv  
77  ppaattrriiaarrkkeerr  ffrraa  LLääggeerr  nnoo  1199  
WWeerrmmllaannddiiaa..    
    HP Arne Aafoss fikk 
overrakt Wemlandias 
bordflagg av Tjg ExHP 
Sjøden. (bildet til v.) 

Han inviterte Patriarkene i Østerlen til en gjenvisitt. På ettermøtet bidro gjestene med sangen ”Å vilken sup” 
til en melodi som vanligvis benytte si andre sammenhenger. Et fornøyelig innslag som vakte stor munterhet 
og satte en ekstra spiss på ettermøtet. 
 
  

GGooddtt  ssaammaarrbbeeiidd  mmeedd  LLeeiirr  nnrr..  2255  GGlloommmmaa..   
I 2007 dro 10 Patriarker fra oss til Leir nr. 25 Glomma på Strømmen for å overvære Opphøylesen til ”Den 
Kongelige Purpur Grad for daværende UM i Voluntas, Leif Erich Dørffel som var forhindret fra å motta denne 
graden på Gjøvik uken før. (Dessverre ble han tatt igjen av sin kreftsykdom og døde året etter. Et stort tap for 
Vår Orden. )  I ettertid har vi ved flere anledninger utvekslet resipiender til opptagelser og gradspasseringer.   
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OOrrddeennsshhuusseennee..  

EEPPIILLOOGG  
Vi som har stått for denne publikasjonen, vil takke for verdifulle 
innspill og oversendt materiell av stor histrisk betydning. B.l.a. 
har vi uoppfordret mottatt de aller fleste leiravisene som ble 
utgitt fra 1983 til 2006. De som har kommet ut siden, har vi 
både på papir og digitalt. 10-årsberetningen i papirformat og 25- 
og 40-års-beretningene i digitalt format var også av stor verdi. 
Det har tilført denne beretningen mye dokumenterbar 
informasjon og spart oss for mye ”graving”.  
TAKK skal dere ha ! 
 
I utgangspunktet foreslo Sekretær i NOFA, Odd 
Gulbrandsen, at vi skulle gjøre dette til et NOFA-
prosjekt. Spesielt tidsbegrensingen gjorde at vi 
fant dette altfor ambisiøst, men vi har hatt et 
eventuelt fremtidig NOFA-prosjekt i tankene og 
har ivaretatt  ”historisk råstoff” til formålet.  

Tidligere i år søkte Eks HP Arne Aafoss som prosjektleder – med 
Sekr. Leif Nilsen og Eks 2 HM Håvard Melbye som medarbeidere 
– om ”Østerlens 50-årige historie” som NOFA-prosjekt med en 
tidsramme på ca. 2 år. Prosjektet ble godkjent den 20. mars.  
Dette er det første prosjektet på sitt område og blir. 

  Vi ønsker lykke til!  
    Til slutt vil vi rette en spesiell takk til Trond Huse og Jan D. 
Svoren for bildedekning fra våre leirslagninger. Uten deres innsats  
over flere år, ville det blitt få bilder i denne jubileumsberetningen.  

Arne Engh        Eirik Asplin     Håvard Melbye 

 

JJuubbiilleeuummssddiikktt  ffrraa  KKoonnrraadd  HHeennrriikksseenn 

 
Leir nr. 10 Østerlen 

med syv Loger på sin gren, 
skal nå feire de 50 år. 

En gratulasjon nå de får. 
Leiren startet i sekstifire 

med anbefaling av vår Stor Sire. 
Den første HP var en kjent mann 
Frithjof Nielsen var hans navn. 

Her i Hamars nye Ordenshus, 
Skal det feires i brast og sus. 
Storlogen er med på festen. 

Alt skal glede den innbudte gjesten. 

Med disse ord vil jeg ønske alle og enhver 
en gratulasjon – og til Hovedpatriark især. 
Du skal føre Leiren videre med liv og glede 
slik vi kjenner deg, er du en som kan lede. 

12.03.2014. Konrad 
 GJØVIK 

HAMAR 

LILLEHAMMER 

FAGERNES 

ELVERUM 


