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KJÆRE PATRIARKER! 

 

Oktober er her og med den høsten. Høsten er vakker og fasinerende. Godvær med 

høy, blå himmel og klar luft. Løvtrærnes høstfarger som gleder både øye og sind. 

Men også uværet med dets vind og horisontalt regn kan være fasinerende. Nå inneliv 

med lys , peiskos og kanskje sammen med gode venner. 

Jeg minner om Vilhelm Krag: 

 

Og dagen stiger og dagen gaar 

Og sommerens tid den svinder 

Men hørsten den staar saa mild igjen 

Med alle de deilige minder. 

 

På vårt arbeidsmøte ved siste Leirslagning hadde vi samtale om det vanskelige emnet 

medmenneskelighet. Det ble glimrende innledet av  

SDSS Randulf Meyer. Han tok for seg empati og altruisme som grunnleggende i 

forståelsen av medmenneskelighet. Han lot spesielt Den Edle Kjærlighets Grad være 

ledetråd i forklaringen. 

Empati er evnen til å sette seg inn i andres følelsesliv. 

Altruisme er et hvert menneskes moralske mål å tjene andres velvære på bekostning 

av egne verdier. 

Gruppesamtalen etterpå ble for alle givende, og ble den gode samtale som vi ofte 

etterlyser. 

 

Ord med på vandringen videre. 

 Ettertanke krever at det var en tanke først. 

Det eneste du ikke behøver å trene på er forfallet. Det kommer av seg selv. 

 

Velkommen til Leirslagning. 

 

Mph i Tro Håp og Barmhjertighet* 

Brynjar Herland 

 HP 

                                          

 

 

 



 

 

Distrikt 8 har fått ny Distrikts Stor Sire 

 
Bjørnar Andreassen, loge nr. 120 Colin Archer, er installert som ny Distrikts Stor Sire i distrikt 8 

Vestfold. Ved en  høytidelig seremoni med bistand av Stor Marsjall Sigurd Reppesgård på leirmøtet i 

Odd Fellow leir nr. 8 Vestfold  torsdag den 4.09. 2014, foretok avtroppende DSS Dag Virik 

installasjon av sin etterfølger for de neste fire år, Bjørnar Andreassen, loge nr. 120 Colin Archer,  

til ny Distrikts Stor Sire i distrikt 8 Vestfold. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kjære  Patriarker! 

 

Takk til dere som var på leirslagingen den 4. september 2014. Det gledet meg meget at så 

mange hadde møtt frem til dette møte som var innsettelse av ny DSS og ikke minst 

gradspassering til ”Den Gylne Leveregel” s grad. Ni patriarker mottok  graden.  Jeg takker 

for innsettelsen i embedet som DSS i vårt distrikt. 

På en slik dag var det behov for å si noen ord, og i første rekke til våre nye patriarker av 

graden, og ikke minst vår nå Eks DSS  Dag Virik.  

 

”Vær mot andre som du vil andre skal være mot deg og dine”. 

Dette gjensidighetsprinsippet som omhandler deg og ditt forhold til andre er en god etisk 

regel. I hverdagslivet trenger vi egentlig ikke flere rettesnorer, og i de valgsituasjoner vi 

møter bruker vi vår medfølelse, erfaring og fornuft når valg skal treffes. Denne etiske 

regel vil mest være orientert mot handlinger og dens konsekvenser. Slike etiske regler kan 

ofte være vanskelig å etterleve, men dersom vi har dette i våre tanker vil vi bedre være i 

stand til å utføre disse.  På storlogemøtet i juni måned holdt vår Stor Redaktør Kjell Henric 

Hendrichs et foredrag om Den Gylne Leveregel hvor han bl.a. tok for seg begrepet ”What 

can I do for you”  Dette innbyr til tillit og oppofrelse – å gjøre noe for andre. Dessverre er 

det et tegn i tiden som gjør at begrepet forandres til ”What can you do for me”   Jeg`ets 

avmakt kan lett bli mer og mer fremtredende i våre hverdagsliv.  Vår orden har som 

oppgave å gi  søstre og brødre innsikt og veiledning i  ordenens verdier gjennom vår 

ordensbefaling og formålsparagraf  som står beskrevet på siste side av terminlisten. 

 

 

Forts. neste side 

 

 

Til venstre Eks DSS Dag Virik, til høyre den nye DSS i 

distrikt 8, Bjørnar Andreassen 

 

Med 107 patriarker tilstede på den aktuelle leirslagningen 

denne  kvelden som overvar seremonien, skulle også  

9  patriarker befordres til den Gyldne Leveregels grad. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kjære patriarker av ”Den gyldne leveregels grad” 

 

Dere er nå kommet litt lengere på deres leirvandring. I logen sier Br. UM – møt så ofte 

dere kan. Dette gjelder selvfølgelig også her i leieren.  

Møt på leirslagningene med et åpent sinn, og du vil få med deg gode impulser og 

etiske verdier tilbake til en ellers så travel hverdag. Det er også viktig at dere tar del i 

leierens utviklingsprogram og får kunnskap om denne gradens innhold. 

Leierens  Storrepr.  vil sikkert orientere dere mer om dette etter hvert. 

 

Br. Stor Kappelan  og  Eks. DSS  Dag Virik.  

Jeg er helt sikker på at jeg har alle patriarkene med meg når jeg nå vil rette en stor 

takk til deg for det arbeidet du har utført for Distrikt 8 i de 4 årene som ligger bak oss. 

Du har vært, og er, en inspirasjonskilde til nye tanker og ideer innen vår orden her i 

Vestfold. Her bør nevnes initiativ til distrikt storlogemøter med viktige temaer som 

forhåpentligvis vil og er kommet loger og leir til gode. Din væremåte overfor den 

enkelte bror og den enkelte loge så vel i vanlige møter som møter av mer formell art, 

har vært og vil helt sikkert også i fremtiden bli tuftet på det gode vennskap og dets 

formål.  

Personlig må jeg få takke deg for det gode samarbeide vi har hatt gjennom 4 år, og 

ikke minst din vilje til å være min mentor og venn fremover.   

Det er oss i Vestfold en stor glede at du nå av Br. Stor Sire er utnevnt og innsatt som 

Stor Kappelan og medlem av Ritualnevnden. Jeg er sikker på at du med din fantastiske 

historiske interesse for vår orden, Thomas Wildey og Rebekkas historiske bakgrunn vil 

bidra til at våre ritualer også i fremtiden vil bygge på disse historiske grunnprinsipper. 

På en dag som denne er det grunn til også å takke distriktsrådets medlemmer for 

godt samarbeide i de siste 4 år. Vi er et sammensveiset distriktsråd som vil komme 

sammen til teamarbeide  også i fremtiden. 

Vi skal videreføre distrikt storlogemøter, og vi skal som tidligere bistå logene i 

utdeling av 40 og 50 års VeJuv.  Distriktsrådet vil også søke å skolere sine medlemmer 

slik at våre 8 loger og våre snart 2 leire kan dra nytte av dennes kompetanse. 

 

Det er mitt håp for leir 8 Vestfold at våre leirslagninger kan gi motivasjon til å være 

med i den forsatte vandring i Tro, Håp, og Barmhjertighet. 

 

Bjørnar Andreassen 

DSS 
 

 
 

 

De 9 patriarkene som ble befordret til Den 

           Gyldne Leveregels Grad: 

 

Hans-Kristian Barstad og Rolf Sætre Loge nr. 

15 Kongshaug.Einar Richard Widerberg Loge 

Nr. 27 Kong Sverre Håkon Sommerro Loge nr. 

40 Vern. Halvard Inge Karlsen, Michael Robin 

Kimbell og Johnny Olsrud Loge nr. 48 Færder. 

Tom Conrad Gulliksen og Roy Stensgaard Loge 

nr 120 Colin Archer. 

 

Foto Red. 



 

 

       Opptagelse i Leir nr. 7 Østfold onsdag den 24. sept. 2014 

 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

Del 2. Foredrag holdt av Eks Stor Sire Harald Thoen den 1.03.2007 

under overskriften: ”Patriarker, dere er elever ved Odd Fellow Ordenens 

høyskole” i Leir 8 Vestfolds Ordenslokaler i Sandefjord. 

 

Mennesker i dag har en bedre utdannelse enn for et par tiår tilbake. 

Mennesker, som i dag er medlemmer – eller som søker til vår Orden – er mer 

reflekterte enn mange av oss som har vært medlemmer i en årrekke. 

Disse menneskene – enten de er Ordensmedlemmer eller ikke – de setter 

krav til oss. 

Jeg formoder, mine patriarker, at vi alle vet hvorledes det går når krav ikke 

blir innfridd. 

 

Umiddelbart etter min tiltredelse som Stor Sire dukket det opp et uttrykk, 

som er blitt et begrep, og som i dag er godt innarbeidet i mange logers 

handlingsplaner. Dette utrykket er: et godt indre liv. 

 

Mange Ordensenheter har naturligvis et godt indre liv – andre har et stort 

forbedringspotensial – og atter andre har rett og slett intet indre liv. 

I foredrag og artikler gjennom flere år har jeg gitt uttrykk for hva jeg legger i 

dette begrepet. 

Jeg vil her dele noen av mine tanker rundt nettopp dette med dere, fordi jeg 

tror at det et stort problem –men at det er et problem som kan løses. 

 

Forts. neste side 

 

To av brødrene i Loge nr. 40 Vern fra 

distrikt 8 Vestfold, ledsaget av 7 av 

sine medbrødre fra samme loge,  

ble opptatt i Leirinstitusjonen i Leir 

Nr. 7 Østfold Onsdag den 24.09.2014. 

 

Fra v. Patric Gjessing og Arild Henriksen 

Loge nr. 40 Vern. 

Torkel Fintland og Ronny Kristoffersen 

Loge nr.51 Folden.  

Samt Roar Mikkelrud 

Loge nr. 138 Christian Fredrik 

 

Foto Red. 



 

 

 

Vi ser overalt i samfunnet at forskjellige organisasjoner mister medlemmer dramatisk.  

Politiske, kulturelle, og samfunnsgagnlige organisasjoner får færre og færre 

medlemmer. Frivillige humanitære organisasjoner og idrettsklubber har 

rekrutteringsproblemer – og i tillegg har de vanskeligheter med å skaffe seg ledere.  

I Norge har Frimurerordenen og vår egen Orden gjennom mange år alltid hatt fremgang 

– om enn til tider meget liten. 

I de senere årene har begge disse ordenene kunnet vise til bra fremgang, og de øvrige 

lukkede ordenene i Norge meddeler også at disse for tiden har økning i 

medlemsmassen. 

Dog kan det meddeles at statistikkene for det forrige  året ikke var så positive som vi 

kunne ønske – men tallene viser seg å være bedre enn forrige år. Det er ikke tvil om at 

mennesker søker til lukkede ordener – og da også til vår Orden for å styrke sitt eget liv – 

sin karakter – og utvikling. 

De søker noe som er annerledes enn det de finner i sitt daglige liv. 

Muligens søker de noe som kan være en rettesnor i livet, i en omskiftende verden hvor 

respekt og toleranse for andre mennesker og andre menneskers mening til tider kan 

virke totalt fraværende. 

Hva de går til vet de muligens ikke så meget om før de blir medlemmer – men i ettertid 

har vi en forpliktelse til å gi dem det de skal få i vår Orden. 

Jeg tror at vi lever, ikke bare i en tidsalder, men i et samfunn hvor behovet for 

egenutvikling er viktig. Egenutvikling gjennom samvær med andre mennesker hvor 

hverdagen – ikke tilsidesettes – men styrkes. 

Når man er blitt medlem i Odd Fellow Ordenen er man blitt medlem på vår Ordens 

betingelser. Nettopp dette anser jeg for å være meget viktig. Det har også noe med 

respekt og toleranse å gjøre for de som velger å bli en Odd Fellow. Ordenen er 

demokratisk i sin organisasjonsform hva gjelder medlemmenes rettigheter - og 

hierarkisk i sin ledelse. 

Vi bør ikke – og skal ikke - gi avkall på vår historie og tradisjon – for derved å tekkes 

mennesker som ikke er Ordensmedlemmer, eller for å øke medlemsmassen. 

Og nå, kjære patriarker, tenker jeg spesielt på våre leire. 

Jeg har tidligere gitt uttrykk for hva leiren betyr for meg. 

Og jeg står fortsatt på at intet av det vår Orden gir av sine ritualer eller belæringer, 

kommer opp i mot det leiren gjør i sine. 

Like fullt er jeg av den faste overbevisning at det er mulig å gjøre våre leirmøter bedre. 

 
 

 

 

 

 

Forts. neste side 

 

 



 

 

 

Det kan synes som ordet tid, og uttrykket tidsklemme, snart burde vært oppbrukt. De 

som skal lage et poeng av dette spør bestandig om tiden kommer – eller om tiden går. 

For meg er det viktig at tiden benyttes – og at den i Ordenssammenheng benyttes til 

beste for meg selv. 

 

Slik tror jeg også mange andre patriarker tenker; hva får jeg igjen for mine leirmøter – i 

tillegg til det logen gir meg? 

Slik tenker ganske sikkert også de som skal svare på en kallelse til leiren. 

 

Da bør det således ikke være noen tvil: 

Er jeg en embedsmann i leiren – ja, så har jeg et ansvar for at tiden benyttes til beste for 

mine patriarker. 

 

Men vi må nok også innse, kjære patriarker, at vi er i en konkurransesituasjon. 

Bortsett fra alle våre pensjonister – har de fleste av oss i dag ikke god tid. 

Hva velger vi? 

En kveld med et leirmøte hvor gjentagelsene kommer på rekke og rad uten variasjoner 

og innhold? 

 

Et ettermøte, med kaffe og smørbrød og kanskje en drink, hvor samtalen går på 

manglende fremmøte – eller andre aspekter som oppfattes som negative. 

En leir hvor fremmøte synker –en leir hvor gjennomsnittsalderen blir stadig høyere – en 

leir hvor passivitet inntrer og et godt indre liv er fraværende. 

 

Vi er i en konkurransesituasjon hvor vi konkurrer med alle andre aktiviteter i samfunnet 

og yrkesaktive medlemmers begrensede tid – og da må vi lage en leir hvor patriarkene 

viser interesse og gir av seg selv. 

 

Jeg tror, at i en leir uten et godt indre liv, vil heller  

ikke medlemmene få Ordenen inn under huden og  

opp i hodet – og da heller ikke opptre i samfunnet  

som en god Odd Fellow burde gjøre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siste del av dette foredraget følger i 

neste utgave av patriarken 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til navn på den nye leiren i Nordre Vestfold foreligger. 

 
På leirforeningen Midgards  møte onsdag den 1.10.14  ble det stemt over et utvalg 

navneforslag på den nye leiren som skal ha Ordenshuset i Horten som sin base fra  

høsten 2015. 

 

Navneforslaget som fikk flest stemmer ble  flg. : Oslofjord. 

 

 

Den nye leiren vil bli instituert onsdag den 02.09. 2015  i Logegaarden  Horten. 

 

          

 

                 Torsdag den 6. nov. 2014 vil  syv  patriarker bli opphøyet til  

                                              Den Kongelige Purpurgrad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Ansvarlig loge denne kvelden er loge nr. 40 Vern 

 

Vinden og akset 
Akset vet at vinden bærer i 

seg bevegelse og vinden vet 

at akset rommer frø til 

fornyelse. 
Utvikling er bevegelse i 

menneskenes tankespinn og 

arven er frø i fornyelse i 

fremtidens uskrevne bind. 
 
For almuen nr. 1 - 2004 
 

              Resipiender DKP + 6. november 2014 
                                   

Medlemsnr   Navn       Loge 

16135   Bjørn Eyvind Loland Børgesen     15 Kongshaug 

15916   Bjørn Ellefsen       15 Kongshaug 

16182   Roy Svendsrud       40 Vern 

16371   Tor Bjørge        48 Færder 

16372   Bjørnar Hansen       48 Færder 

14632   Rolf Corneliussen      120 Colin Archer 

15363   Morten Snørsvald      120 Colin Archer 



 

 

 
 
 
 

 
 

                                                 SPREDTE TANKER 
 
                     Mist aldri evnen til å bli begeistret! Mist aldri evnen til å bli opprørt! 
 

Døm aldri et menneske for tidlig - og hvis du må treffe ditt valg i en fart – så gå først ut fra at han er god, 

og at han i værste fall befinner seg i det grå området mellom godt og ondt. 

 

Hvis du ikke kan være edelmodig - når det er vanskelig å være det - kan du heller ikke være det  

når det er lett. Det beste middet til å skape selvtillit, er evnen til å gjøre et eller annet, nesten likegyldig 

hva, riktig godt! Når du har oppnådd selvtillit, så streb efter ydmykhet, - for så enestående flink er du nå 

heller ikke.  

 

De største tragedier både ute i verden, og i den enkeltes liv, skyldes misforståelser. 

Derfor: Søk kontakt med andre! Livet er vårt kun en gang. I et lengere eller kortere tidsrom skal vi  

med hverandre utrette hva som er vår misjon. For alle har vi en misjon, den kan være større eller 

mindre, men det gjelder at vi lykkes å utføre den. Det faller kanskjeikke i vårt lodd å utføre de store 

bedrifter, men vi kan bli som små lys som sprer mørket for andre. I dette stikker for en stor del 

hemmeligheten ved å leve livet rett.  

 

Alt efter som man lever seg inn i denne tankegangen, kommer man meningen med livet 

nærmere. Under et møte Gandhi hadde med indiske studenter, uttalte han: Vi er kallet til her i  

verden å tjene våre medmennesker. Men vi kan ikke oppfylle dette kallet , så fremt vi ikke har et våkent 

øye for og bekjemper det slette som måtte røre seg i oss selv. I ethvert menneske er det en stadig kamp 

mellom mørke og lys. Søk tilflukt i samarbeide med gode mennesker! Kun derved unngår vi å bli et bytte 

for mørkets makter. 

 

Hvordan blir man et bedre menneske? Dette er et spørsmål som enhver blir opptatt av dersom man 

tenker alvorlig over livet. Problemet ser ikke alltid så vanskelig ut i ungdomstiden som det senere synes å 

bli. Den som er ung, har årene fremfor seg med godt håp om å vinne frem. Man bør ikke glemme at 

fremtiden hører ungdommen til, og dermed de unges kontroll over eldres arbeide i dag. 

Men når man er blitt eldre og ser tibake på en rekke år, hvordan ens livs historie har utviklet seg, 

oppdager man at tilliten til egen kraft og de store tanker man hadde om å bli så meget, ikke har slått til.  

Det er bare litt av det man drømte om som man har fått utrettet. 

 

Fra Odd Fellow Ordenens idebank. 

Ansvarlig redaktør: 
 

Hans-Olav Fredriksen 
Nordbyen 6 -   3111 Tønsberg 

Mob. :41614378 
e-post.: han-fre@online.no 

 

       MØT SÅ OFTE 
   
       DU KAN! 

         OrdensbefalingenOrdensbefalingenOrdensbefalingenOrdensbefalingen    
    
Vi befaler dere å besøke de syke, 

hjelpe de trengende,, 
                begrave de døde og 

oppdra de foreldreløse 

 

 


