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KJÆRE PATRIARKER!
Tro, håp og barmhjertighet.
Tro.
Det er noe som heter:” Jeg tror det ikke før jeg får se det.”
Men vi Odd Fellows tror på et høytstående vesen, som vi ikke ser. Det er en abstrakt og
følelsesmessig tro som ligger i det menneskelige sinn. Mange filosofer har gjennom tidene
prøvd å definere og å søke troens sanne vesen, og den mest interessante av søkerne er etter min
mening, Rene Descartes. Han var født i 1596, og mente i likhet med Sokrates, at sikker
erkjennelse er det bare fornuften som kan gi oss. Han trodde ikke på det han så engang, og
funderte på om livet ikke var reelt, men bare en drøm. Han forsøkte så å arbeide seg opp fra
dette absolutte nullpunkt og kom fram til den, - skal vi si verdensberømte erkjennelsen: Cogito
ergo sum» Det betyr: Jeg tenker, altså er jeg. Han forstår samtidig at dette tenkende jeg er mer
eksisterende enn den fysiske verden vi lever i. Jeg vil også føye til i denne troens verden vi
lever i. Det sterkeste eksempel på tro som jeg har opplevd, så jeg på en reise i Israel. En gresk
ortodoks prest heiste opp prestekjolen og vassa ut i Jordan elv sammen med en far og hans
datter. Etter å ha bøyd dem bakover og senket hodene under vann, reiste de to nydøpte seg opp
med armene over hodet og sang med blikket vendt mot himmelen. De var i dette øyeblikk i
paradiset. En god venn av meg sa engang: Jeg vil heller tro på Gud og ta feil, enn å ikke tro og
ta feil! Håp er en menneskelig følelse som vi nok er den eneste av jordens skapninger som har.
Vi erkjenner at vi er en del av skapelsen, vet at vi er en del av evigheten, og håper vi kan ta del
i fortsettelsen.
Det er noe som heter at håpet er lysegrønt, men etter opplevelsen ved Jordan elv er håpet for
meg mer lysblått ,og det peker opp mot den himmel vi er omgitt av, og som omkranser vår
fysiske tilværelse.Håpet ligger over denne fysiske ramme og tilhører en annen dimensjon.
Barmhjertighet. Barmhjertighet er nedfestet i menneskenes sinn i vår samvittighet. Vi kan
gjøre mange ting som ikke harmonerer med det gode, men vil da i ettertid konstatere at det
ikke gjør oss lykkeligere. Hvis vi derimot lar barmhjertigheten råde, får vi en følelse av å være
vellykket. En gave gagner i de fleste tilfeller giveren mer enn mottakeren, og det eneste vi kan
få med oss fra livet er det vi har gitt bort!
Dette gjelder også den kjærlighet og barmhjertighet vi kan gi til våre medmennesker, og selv
om det kanskje ikke er så ofte vi får mulighet og anledning til det, gir det oss en ubeskrivelig
glede å være en slags ”barmhjertig samaritan.”
Kjære patriarker i Leir nr. 8 Vestfold, la oss ta med oss T.H. og B i vår fortsatte vandring i
Odd Fellow Ordenens ånd.

HP

         Juleutgave 2008



           Eks SDSS Jens Peder Flakstad Loge nr. 40 Vern
                      gikk bort fredag den 7/11-2008.

   Jens Peder Flakstad fungerte som  Red. for ”Patriarken” fra 1972-85

                         Ordensvita for Eks SDSS  Jens Peder Flakstad

  Opptatt i Ordenen 27. febr. 1952
  Den Høye Sannhets grad 19. okt. 1952
  Kallet til Leir nr. 8 Vestfold 7. januar 1959

                  Embeder i Logen:

Kapellan 1953-56
Sekretær 1956-58
Arkivar 1958-60
UM 1960-62
OM 1962-64
Eks OM 1964-66

 Andre embeder/grader:

  Rebekkagraden 1966
  Storlogegraden 1967
  Stor Repr. Leiren 1970-74
  SDSS Rebekkainstitusjonen 1982-90

  Vi lyser fred over Bror Patriark Jens Peder Flakstads minne.

      Embeder i Leiren:

1. TV 1966-68
1. HM 1968-70
YP 1970-74
HP 1974-78
Eks HP 1978-80



Kontrastenes verden.

På en ferietur til Kroatia tok vi en utflukt til Mostar i Bosnia Hersegovinia. På veien gjorde vi et
stopp i den lille byen Medugorje. Her i denne lille byen høyt oppe i fjellene ble vi vitne til en katolsk
gudstjeneste i fantastisk katedral. Det viste seg at vi var på enden av den tredje mest brukte
pilegrimsleden som er knyttet til den katolske kirke.
Det hele startet i 1982 da åtte barn fra landsbyen kom løpende hjem og sa at de hadde møtt Jomfru
Maria. Da dette var under det kommunistiske styret under Tito, hvor religion ble tolerert men ikke
akseptert, ble barna omgående sendt til psykiater for kontroll og behandling.
Psykiateren fant ingen feil på barna og snart etter spredte nyheten om barnas møte med Jomfru
Maria seg ut over hele Jugoslavia. Folk begynte å valfarte til stedet og det ble snart et av det mest
kjente pilegrimsmål i landet og siden i verden.
For å kunne gi pilegrimene anledning til å møte Jomfru Maria med sin tro, og i bønn be om hjelp til
å møte livets utfordringer, ble denne fantastiske kirke bygd og den lille landsbyen var nå blitt et stort
turist og pilegrimsmål.
Etter en kort visitt går vår reise videre over fjellene og ned i en vid dal. Etter å ha passert et stort
nedlagt aluminiumsverk kom vi inn i gamlebyen i Mostar på den muslimske siden. Her opplevde vi
kontrasten til freden, roen og menneskelig kjærlighet som vi møtte i Medugorje, og kom her i
kontakt krigens redsler og de menneskelige grusomheter. Mange bygninger sto fremdeles som ruiner
etter krigen. Store trær vokste opp inne i ruinene.
Byen Mostar har sitt navn etter den gamle broen Stari Most fra 1500 tallet og som går over elven
Neretva. Brovaktene som bodde i to tårn i enden av broen ble kalt mostari. Da broen ble bygd var
området en del av det Osmanske rike. Den gamle broa ble ødelagt av kroatiske styrker i borgerkrigen
mellom kristne og muslimer, den 9. november 1993, da hadde landet vært uavhengig siden 1991.
Etter krigen ble broen gjenoppbygd med økonomisk og praktisk støtte fra hele verden, og ble
gjenåpnet 23. juli 2004, mens innbyggerne i byen er fremdeles delt i to og bor på hver sin side av
elven.
Mostar ble tatt opp på UNESCOs verdensarvliste i 2005.

Odvar Schrøder Jensen.

                     Glasnik Mira
    Den berømte broen i Mostar



Torsdag den 9. Oktober 2008 ble DSS Jonn Wøllo tildelt 25 Ve Ju
i Loge nr 85 De Tre Holmer s Ordenslokaler

i Holmestrand.

Etter en meget høytidelig ceremoni inne i Logesalen,
der SS Harald Thoen presederte på Overstolen.

Ble det servert Fårikål ved Brodermåltidet.
Vi viser her et utvalg fotografier av gjester og egne Logebrødre i Loge

nr. 85 De Tre Holmer.

Eks OM Karl Otto Pharo 40 Vern Storrepr. Kåre Misje 85 DTH

    25 års Vet. DSS Jonn Wøllo OM  85 DTH hilser Logens Veteran

          Blomsteroverrekkelse                  SS Harald Thoen



       Dep. SS Morten Buan

   Organist Sverre Lorentz Pedersen 120 CA

UM Åge Matre Loge 85 DTH Stor Kapellan Arnfinn Evjen

  UM John Glattetre Loge nr. 40 Vern          OM Dag Rojahn Karlsen Loge nr. 40 Vern

        På sangens vinger

     Fra v. Eks Storrepr. Tom-Jørgen Torgersen
 26 Svenør,  i midten Br. Birger Thorsen 85 DTH



      Terminliste Våren 2009

             Leir nr. 8 Vestfold

08.01 Arb.møte
Regnsk./budsjett

05.02 P+ Galla
05.03 Arb.m Foredrag
02.04 DGL+ Galla
07.05  Sommermøte Gurvika

Loge Logenavn Fornavn Etternavn

85 De Tre Holmer Øyvind Bang
15 Kongshaug Birger Josef Bjørnstad
15 Kongshaug Henry Dallager
15 Kongshaug Johannes Klepaker
15 Kongshaug Kjell Krohn Riege
26 Svenør Kjell Arne Aanstad
26 Svenør Tor Sverre Johnsen
26 Svenør Ragnar Lie
26 Svenør Per Thorstensen
27 Kong Sverre Tor Dalva
40 Vern Bjørn Jakobsen
40 Vern Sverre Solberg
48 Færder Gunnar Edvard Fjære

117 Oseberg Øivind Brevik
117 Oseberg Ole-Geir Olsen
117 Oseberg Runar Bjaaland Skjuve
120 Colin Archer Ole Peder Eikenes
120 Colin Archer Jan B. Olsen
120 Colin Archer Arild Oscar Pedersen
120 Colin Archer Sverre Lorentz Pedersen
120 Colin Archer Kaare Ring

Tildeling av den Kongelige Purpurgrad i Leir nr. 8 Vestfold

Torsdag den 6. November 2008 i Leirens ordenslokaler i Sandefjord.
Ble 21 Patriarker opphøyet  til DKP.

Det var 100 Patriarker tilstede i  leiren denne kvelden,
som overvar den høytidelige ceremoni under ledelse av leirens HP Odvar Schrøder.

Under festmiddagen i selskapslokalene etter møtet, ble det servert deilig torsk m/tilbehør.

”Patriarkens” tekniske
hjørne.

Hva er HDMI ?

High-Definition Multimedia Interface
- eller HDMI - er den nye standarden i
hjemmekinoen. Kabelen er viktig for
at du skal få maksimalt utbytte av nye

flatskjerms tv-er og høyoppløselige
videokilder.



 ”Patriarken” priser Julehøytiden !

 ”Patriarken” ønsker alle Patriarkene en fredfyllt Julehelg og et helsebringende Nytt År



I brorskapets ånd….

Vår loge ble til i en svunnen tid,
et fremmed sted på jord.
I et land hvor ofte rådde strid,
og nøden den var stor.

For, fra England til den nye verden,
kom en smed.
Han hadde vennskapslenker med på ferden,
og i hans smie ble en drøm til en ide.

Et brorskap ble dannet i vennskapets ånd,
og mange var de som ville vennskapet dyrke.
Til nødstedte folk ble det rakt frem en hånd,
og brorskapet vokste i omfang og styrke.

I skiftende sekler i århundrers strøm,
Hviskes et budskap i grenenes løv.
Vidt mellom land spurtes Wildeys drøm.
La oss bøye en tanke i bønn for hans støv.

Ja slik ble vår Odd Fellow-Orden til,
som et lys over mørke grender.
Budskapet spredtes som ild,
og gav håp til nødstedte frender.

De møttes som hjelpere og venner,
uansett tittel og yrke.
Deres våpen var hjelpende hender,
og samhold var brorskapets styrke.

Så la oss være stolte ledd i denne kjede,
i vennskap, kjærlighet og sannhets ånd.
Og la oss være rede til
og knytte nye vennskapsbånd.

Ja, la oss være Odd Fellow Ordenen tro,
så vil vi sammen ha dannet,
en fremtid som fortsatt vil gro,
i vennskap kjærlighet og sannhet.

”I vennskap, kjærlighet og sannhet”

Bror Robert Gunnerud
Loge nr. 40 Vern.

Å utbre vennskapets,
kjærlighetens og sannhetens

grunnprinnsipper blant menneskene,
å undervise dem i kjærlighet til Gud

og deres neste,
og lære dem at ord ikke er nok,

men at disse lærdommer må omsettes i handling.
For at hver enkelt etter evne

kan bidra til menneskenes forbedring og
fullkommengjørelse,

              er Odd Fellow Ordenens formål.

O
Herre,

Deg vil jeg be:

Gjør min sjel like

vakker som mitt tre,

med kjærlighets lys som

brenner, omfavner og varmer

mine venner. La mine tanker, ord

og min dåd, følge tålmodighets og

fornuftens råd. Og hånden som pynter

granen, la den lindre og hjelpe en annen.

Hold stigen fast i din hånd, slik at Troens,

Håpets og Barmhjertighets ånd ved stjernens topp

kan vise meg vei og lede meg fast og nærmere deg.

O Herre
deg vil jeg be:

Gjør mitt hjerte like vakkert som mitt tre.

Eks Stor Kapellan Johan Wilhelm Fraas

Ansvarlig redaktør:

Hans-Olav Fredriksen
Rønningmyra 20 B- 3152 Tolvsrød

Tlf. 33311961  mob. 41614378
e-post: han-fre@online.no


