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KJÆRE PATRIARKER!
Jul, jul, strålande jul, glans øver vita skogar. Slik begynner en vakker svensk
julesang. For meg er denne en av de vakreste og mest stemn
stemningsfulle julesanger
ved siden av O helga natt. Nå høres jeg ut som en som er svært
s
kyttet til svensk
sang og tradisjon. Og det stemmer. Svensk sangtradisjon er for meg som å
komme hjem. Kanskje det fordi jeg har 12,5 % svensk blod i årene eller fordi
sangskatten er så mye rikere her. Kan Br. Stor Kapellan Dag Virik være
anglofil, såå kan jeg være “svenskofil”. Men jeg hever også norske
julesangskatter høyt. Man kan ikke komme forbii Alf Prøysens Julekveldsvise,
som
om er en meget viktig og folkelig fortelling av juleevageliet. Hvis patriarkene
bare nynner dere igjennom disse tre nevnte julesanger, så skal jeg love dere at
dere må være satt i riktig julestemning. Det er dette jeg vil med mitt innlegg i
julenummeret av Patriarken. En riktig god jul til alle sammen. Ta godt vare på
hverandre og også noen som er utenfor deres krets. La julehøytiden
juleh
være til
glede og gavn for alle omkring dere og dere selv, slik at vi kan møte et nytt år
med glede og optimisme.
La oss dele julen og avslutningen av dette året med hverandre. La oss tenke på
at flere oppnår mer enn en. Når så mange gode sjeler samles,
samles, må da noe skje.
Jeg ser lyst på året som står foran oss. Ta Ordenens idealer med dere inn i det
nye året, inn i hjemmene, ut blant venner og ut i verden. La freden senke seg i
ditt sinn og tenn et lys for nye gode gjerninger. La oss gå sammen alle
patriarker
triarker og feire jul og et godt nytt år!!
Med patriarkallsk julehilsen
i Tro, Håp og Barmhjertlighet
Brynjar Herland
HP

Tildeling av Den Kongelige Purpurgrad (Ringgraden) i Loge nr. 8 Vestfolds
Ordenshus i Sandefjord Torsdag den 6.11.2014

Fra v. Morten Snørsvald 120 Colin Archer,
Archer Tor Bjørge 48 Færder,
Bjørnar Hansen48 Færder, Bjørn Ellefsen15
Ellefsen Kongshaug, Rolf
Corneliussen 120 Colin Archer og Bjørn Eyvind Loland Børgesen 15
Kongshaug.

Aftenens ”Vandrer”
bror Roy Svendsrud
loge nr. 40 Vern

Det var 64 egne patriarker og 9 gjester som overvar den høytidelige seremoni der 7 patriarker
patri
ble opphøyet
til Den Kongelige Purpurgrad
urpurgrad denne kvelden.
Ansvarlig loge denne gang var loge nr. 40 Vern. Det ble servert en smakfull La Sagna m/ baguett og salat.
Det ble holdt taler av DSS Bjørnar Andreassen, HP Brynjar Herland, OM i loge Vern og ”vandrer”
”
Bror Roy Svendsrud fra loge Vern og tilslutt takket Storrepr. i loge Vern Gunnar Johan Pedersen for maten.
Hans-Olav Fredriksen
Red.Patriarken.

Til Patriarken
Livet er verdens største gave,
Mange tenker kun på sitt eget jeg, men det gir ingen lykke på livets vei.
Det er en holdning, som mange sikket vil si: ”Ja, det er riktig” - andre vil kanskje si: ”Det er jeg ikke
enig i”. Men uansett om man er enig eller ikke, tror jeg, at de fleste
fleste av oss har en holdning om andre, som
vi møter på vår vei. Er det ikke slik, at vi dømmer andre ut fra hvordan vi opplever dem?
Et gammelt ordtak sier: ”Vi skal ikke dømme etter det ytre, men etter det indre”. Gør vi alltid det?
Mange mennesker har påtattt seg, eller er blitt pådyttet en rolle, som de ikke alltid kan leve opp til.
Derfor må de kanskje kaste en maske og vise sitt sanne jeg. Ofte blir vi forbauset - kanskje litt skuffet -,
når vedkommende reagerer annerledes, enn vi forventet.
Vedkommende, som vanligvis alltid er glad og utstråler glede og humør, kommer kanskje en dag med dypt
bøyd hode og nedtrykt sinn.
Om andre sier vi: ”De kan klare alt”, og vi forventer, at de gjør det, uten at vi tenker på, hvor mye
de skal yte for å leve opp til denne rollen.
Andre igjen tar allting opp som tungt og vanskelig. De kan ikke klare noe selv.
Det er jo roller, vi har tildelt han eller henne. Tanker, som vi har dannet oss som kanskje hindrer oss
i å forstå deres væremåte.
Nu kan dere så si: ”Hva betyr dette for oss, som er medlemmer av Odd Fellow Ordenen?”
Slik jeg ser det, betyr det mye. Det forhindrer oss i å forstå, hva som foregår i den enkelt bror eller søsters
indre. Vi blir for overfladiske i vår oppfattning av hverandre. Det hindrer oss i å være noe for
f hverandre,
når det kreves, - vi slår det ofte bort med bemerkningen ”Er det så nøye da”
Forts.neste side

Jeg syntes det er en skam, at ordene: ” Å hjelpe hverandre ”er blitt så fremmende, for det er disse
ord alt for gode til.
Mange er gode til å gjøre noe for seg selv, men er vi også gode til å gjøre noe for hverandre?
Julen nærmer seg med raske skritt og snart vil julefreden senke seg over land og folk.
Har vi som Odd Fellows tatt en tidlig juleferie eller har vi vært opptatt med å hjelpe andre i denne
førjulstid. Mange barn har det vanskelig nå før jul. Det kan være rusmissbruk i hjemmet, mobbing på
skolen og barn som av ulike grunner ikke er beriket med foreldre som innehar en grei
økonomi. Vi hører stadig om barn som i sin familie ikke har nok til livets opphold, og sådan må
barna være avskåret fra å gå i bursdagsselskap, være med på skoleturer o.s.v. Er det slik det bør være
i vårt land? Våre loger har alle en ”Nevnd for Utadvendt arbeide” og således har de aller fleste loger
også midler i fond til bruk for slike tiltak. Jeg ber alle patriarker gjennom sine loger ha et våkent øye
for de som lider i våre lokalsamfunn. La oss prøve å vise litt medmenneskelighet i disse førjulstider
og ikke glemme ”At ord ikke er nok, men at disse skal omsettes i handling.”
La oss gå inn i dagene før jul med ordene ”What can I do for you” og la ritualenes ord om
menneskekjærlighet gripe inn i din hverdag.
Til slutt vil jeg ønske alle patriarkene i distrikt 8 ”En riktig god og fredelig jul og et femgangsrikt
Godt Nytt Odd Fellow år”
Med hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Bjørnar Andreassen
DSS

Ve Ju tildelinger våren 2015:
Loge nr.: 15 kongshaug
15.01: 25 Ve Ju Edvard Eriksen og
Arild O. Hansen
04.05: 50 Ve Ju Reidar Bjørkmark

Loge nr. 48 Færder
14.01: 50 Ve Ju Gunnar Strøm
Loge nr. 85 De Tre Holmer
23.04: 40 Ve Ju Hans-Jørgen Johnsen

Loge nr. 26 Svenør
23.02 : 50 Ve Ju Rolv W. Olsen
09.03: 40 Ve Ju Thomas Størby og
Thorfinn Kreken.
23.03: 50 Ve Ju Odvar Schrøder
27.04: 40 Ve Ju Ragnar Nilsen
Loge nr. 27 Kong Sverre
11.03: 40 Ve Ju Ole Preben Hildegaard
Loge nr. 40 Vern
25.02: 25 Ve Ju Andreas Vaage
08.04: 40 Ve Ju Arne Sjong
22.04: 25 Ve Ju Tor A. Jørgensen

Loge nr. 117 Oseberg
09.03: 25 Ve Ju Trond Fuglevik
01.06: 25 Ve Ju Hans Sverre Sjøvold
Loge nr. 120 Colin Archer
11.02: 25 Ve Ju Leif Skaatan
22.04: 25 Ve Ju Terje L. Henriksen og
Morten Moen

Da står det igjen å takke alle bidragsytere for stoff til ”Patriarken” i det forgagne år. Vi i redaksjonen
ønsker alle patriarkene i Leirforeningen Midgard og Leir nr 8 Vestfold en riktig god julehøytid og et
helsebringende nytt logeår i 2015.
Red.
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