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Nettavisen for Leir nr.Nettavisen for Leir nr. 10, Julen 2014en 2014

– Starten var Installasjonen av
Johnny Lund som vår nye
Distrikts Stor Sire. Fyldig

referat på side 5.
   Samtidig ble Eks DSS Kolbjørn

Hellum behørig takket for sin
årelange innsats. (til h.)

   Se også intervju med på s. 3.

Alle Patriarker og Brødre ønskes et Alle Patriarker og Brødre ønskes et 
Godt og Fremgangsrikt Nytt  ÅrGodt og Fremgangsrikt Nytt  År

OBS! Denne leiravisen skulle vært sendt dere før jul. Men bytte av operativsystemOBS! Denne leiravisen skulle vært sendt dere før jul. Men bytte av operativsystem
har gitt store problemer og forsinkelser. At enkelte Sekretærer kanskje er bortreist ihar gitt store problemer og forsinkelser. At enkelte Sekretærer kanskje er bortreist i
julen, er det kanskje noen som ikke får den før på nyåret. Men bedre seint enn aldri.julen, er det kanskje noen som ikke får den før på nyåret. Men bedre seint enn aldri.



Gode Patriarker!Gode Patriarker!
Vi har lagt bak oss et aktivt og hyggelig Leirhalvår. Det har vært rimelig 
god oppslutning på møtene. Det begynte jo litt spesielt med installasjon
 av ny DSS, Johnny Lund, på vårt første møte. Siden har vi som vanlig

vært litt rundt omkring. 
På Gjøvik med Opphøyelse i Den Kongelige Purpurgrad av hele 12

Patriarker var et minnerikt møte – med godt fremmøte.
 

På Lillehammer markerte vi inngangen til julen med «Advent i Østerlen».
 og så – som tradisjonen tilsier – hadde et flott julebord med mye godt å 

spise. Hva hver og en av oss enn venter på, håper jeg at dere alle 
tok dere tid til å reflektere litt over julens innhold og hva det betyr 

for hver og en av dere. Ikke minst hva vi som Odd Fellows kan bidra med
overfor våre nærmeste og andre i samfunnet – ikke bare i juletiden, 

men over hele året.
Vi tar nå fatt på den siste terminen for dette Embedskollegiet. 

Enkelte blir med videre, men nye krefter kommer også inn. I mellomtiden
ser jeg frem til en aktiv vinter og vår med mange interessante møter. 

Det starter den 7. januar på Gjøvik med Opptagelse i Patriarkgraden med
 «mange» nye Patriarker. Det ser vi frem til.

Vel møtt til dere alle! 

Jeg ønsker dere alle et Godt og Spennende Nytt år!. 
Med hilsen i T., H & B 

Erik Gaalaas Engesveen 

Hovedpatriark 

Gode Patriarker! Gode Patriarker!   
Mye har skjedd i høst.
Jeg har blitt installert som vårt distrikts nye DSS. En stor og
spennende oppgave, og en stor tillitserklæring for meg.
   Det har vært møte i Distriktsrådet. Her hadde vi oppe en del
forskjellige saker som vi skal jobbe med fremover.

Fokus på medlemsutviklingen.
Det bør være kjent for alle, både i Loger og Leir, at vi dessverre har en
negativ medlemsutvikling, både i distriktet, og landet for øvrig. Skal
Vår Leir få flere medlemmer, må dette arbeidet starte i Logene. Her
må alle ta et tak. Det nytter ikke å sitte rolig på benken og stole
på at noen andre gjør en innsats her.

Nemnd for Styrkelse og Ekspansjon har her en stor oppgave, og
denne nemnd må sammen med Embedskollegiet i hver Loge jobbe
intenst med dette. Får vi ikke snudd denne tendensen, vil
gradsarbeidet stoppe opp, utviklingsprogrammet har ingen å utvikle
og søkere til Leiren blir færre og færre.

Så gode Patriarker, gå tilbake til deres respektive Loger 
og gjør en innsats på dette området!

Det har nylig vært Storembedsmannsmøte i Oslo. Detvar 3 hektiske dager
med et fyldig innhold. Medlemsutviklingen i Ordenen var her også et

 hovedtema, så det vil jobbes mye med dette fremover.

Jeg ønsker alle Patriarker og Brødre en riktig God Jul, 
og et fremgangsrikt Godt Nytt År!

Johnny Lund

                                     Distrikts Stor Sire
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En stor TAKK til Eks DSS Kolbjørn Hellum 
Etter 9 år som DSS og Odd Fellow-ordenens øverste leder i Distrikt 10., takket Kolbjørn Hellum 
av Primo september. (se egen artikkel på side 5)

I den forbindelsen var det naturlig å ta en prat med den
som har sittet lengst i dette embedet for ordenen i vårt
distrikt – hele  9 år. Jeg tok kontakt med Kolbjørn for en
prat og ble tatt imot av han og kona Frøydis – også hun
ordensmedlem – hjemme i nyinnflyttet leilighet på Hamar.
Begge solbrune etter 14 dager i Egypt.

Et naturlig spørsmål ved en slik anledning er hva som
gjorde at han ble et medlem i Odd Fellow-ordenen.
Kolbjørn forteller at det var flere ting, men at det var
personer rundt han som påvirket han til
medlemskap. Det var familie, venner, kolleger og
medarbeidere som hadde stor innflytelse på valget av
medlemskap i vår orden. Den som nok hadde den
største påvirkningen i dette valget, var nok onkel og
avdøde Eks DDSS Magne Høgetveit. Mange av oss
husker han som en meget profilert leder i Vårt Distrikt i
perioden 1974 – 1982.

Av praktiske grunner var valget litt vanskelig da Kolbjørn på
det tidspunkt var både familiefar med barn på 10 og 12 år, og
leder av en større industribedrift. Han nevner at det også var 

litt vanskelig da det var lite informasjon om Ordenen, men han
hadde tillit til de som anbefalte medlemskapet. Magne Høgetveit
fortalte at Odd Fellow ikke var en religiøs orden, men at møtene

 åpnet og avsluttet med en bønn.

I en alder av 37 år ble Kolbjørn Hellum innviet i ordenen
den 29. januar 1980 i Loge nr. 35 Heidmork med DDSS 

Magne Høgetveit som fadder. Han har således vært medlem i
Ordenen i 34 år og har hatt mange utnevnte og valgte embeder.
Hans første var CMs v.ass.  Han har vært bevisst på ikke å påta
seg mange embeder i rask rekkefølge for ikke å bli «utbrukt» på

kort tid som han sier. Det har vært nødvendig å ha et opphold
mellom oppgavene, slik at andre har sluppet til og han selv har

vært et vanlig ordensmedlem og opplevd Ordenen fra en av
stolene i salen. Det har vært en nødvendig erfaring å ta med

seg når andre Embeder skulle bekles.

Kolbjørn Hellum har vært DSS i to perioder – med ett år i tillegg 
da Storlogen endret på praksisen med innsettelse av nye ledere for distriktene.

På spørsmål om hva som har vært mest interessant med å være DSS, svarer han at selve oppgaven 
med å være leder i et distrikt er interessant. Nettverket og alle interessante og engasjerte menneskene som
han har møtt har vært spennende. Han har lagt vekt på å være en tilgjengelig leder og å kunne gi svar på 
spørsmål slik at den som har spurt kunne gå videre med sine oppgaver. Erfaringen med å ha vært 
bedriftsleder for større virksomheter, har kommet godt med i denne viktige oppgaven for ordenen.

Dessverre har det også i vår orden vært personalsaker som har stilt store krav til lederskap. Her har 
yrkeserfaringen kommet godt med. Kolbjørn har i slike saker hatt et nært samarbeide
med Storlogen og
sammen med de fått til gode løsninger på vanskelige saker og i ordensmessige
forhold.

Storlogen har vært til meget god støtte og hjelp i arbeide med å lede distriktet.
Det å være bindeleddet
mellom Storlogen og de sju logene i distrikt 10 har også vært spennende.

Distriktsrådet har vært et viktig forum hvor engasjerte Storrepresentanter har
bidratt til god informasjon om hva som «rører» seg i de enkelte enheter og for en
leder på den måten å kunne gi gode tilbakemeldinger og råd.

Fortsettes neste side
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Storrepr. Arne Engh i ivrig samtale med 
Eks DSS Kolbjørn Hellum 

Kolbjørn møtte ofte på våre 
Leirsagninger. Her i muntert lag på 
Fagernes sammen med Fung Eks HP 
Arne Aafoss.



Kolbjørn har som DSS i vårt distrikt samarbeidet med to Stor Sirer i vår orden, Harald Thon 
og Morten Buan. Forskjellige personligheter, men begge meget dyktige ledere med vekt på godt
samarbeide. Storembedsmannsmøtene hvert år som disse har ledet, har vært spennende og gitt
inspirasjon til DSS'ene. Begge Stor Sirene har vært tilgjengelige og bidratt positivt ved henvendelser 
i ulike saker.

Av de oppgavene som en DSS utfører er instruksjon i logene. 
Dette krever en del reisevirksomhet, men man får på den måten en
direkte kontakt med enhetene. Noen vil kanskje tenke at det er
unødvendig med så «hyppige» informasjoner, men det gir en
anledning til toveis kommunikasjon for den enkelte Bror og en
oppdateringer på blant annet etikette for alle parter.Med bakgrunnen
noe svak rekruttering til logene, er Kolbjørn noe forsiktig med å tro på
en ny loge i vårt distrikt. Men på lengre sikt vil Hadeland og Nord-
Gudbrandsdal vært steder som kan være aktuelle.I perioden som DSS
har Kolbjørn Hellum opplevd at ordenen har gjennomgått en stor
utvikling på informasjonssiden. Her har han opplevd å være med på
diskusjon om Ordenen ville trenge å innføre datas om verktøy og til i
dag med et meget godt utviklet dataverktøy til hjelp
 bl.a  for Skattmestere og Sekretærer. 

Mange har i denne perioden fått god hjelp av vår avgåtte DSS, som
har vist en godt over gjennomsnittet interesse for dette
arbeidsverktøyet. Dette bidrar til lik behandling i alle saker for
Ordenen og dens enkelte enheter, og alle får den samme
informasjonen.

På spørsmål om hva som er fremtidsplanene, vil han være aktiv i
Loge og Leir. Heidmork-koret vil han
også  prioritere som et godt og hyggelig sted for adspredelse.

Vi benytter anledningen til å takke Eks DSS Kolbjørn Hellum for en stor innsats for Odd Fellow-
ordenen i Distrikt 10. Vi ønsker ham og hans familie mange gode år fremover.

Arne Engh
Storrepresentant

Her er diplomet som OM Per Lilleby fra distriktets eldste Loge 
– Heidmork – hadde utarbeidet for anledningen... 

Vi i redaksjonen for
Leiravisen vil også benytte
anledningen til å takke
Kolbjørn for hans jevnlige
innlegg  i leiravisen om
nytt fra Storlogen. 

Samtidig takker
undertegnede for 
godt «kompaniskap» i
perioden 1999 – 2001.  Du
som 3. – og jeg 
som 4. Leirvakt ... 

Eks 2. HM Håvard Melbye
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Fra Kolbjørns siste instruksjon på
Gjøvik i mars i år. Han  fikk en 
fortjent blomst for «vel utført 
arbeid» ...                                 



Fra møtene høsten 2014…
Høsten har vært preget av litt varierende fremmøte, men også et par virkelige høydepunkter. For 
første gang på 9 år, hadde Patriarkene muligheten til å overvære en Installasjo av ny Distrikts Stor 
Sire (DSS). Videre var det gledelig mange Patriarker (12) som ble Opphøyet til DKP Grad. 

Fra Hamar 3. september  - med 86 Patriarker til stede.
Innledningsvis i salen orienterte HP om at den nye Leirordningen ble vedtatt på Storlogemøtet og at den nå skal 
implementeres. De største endringene gjelder inn- og utmars, plassering i salen og bruk av telt på gulvet for HP, YP og
1. HM. Teltene er på plass og implementeringen starter i høst der dette er praktisk mulig. 
    Dette blir både utforende og spennende for oss alle. Han oppfordret derfor alle
Patriarker til å komme med forslag til løsninger som bidrar til at vi kommer frem til
løsninger som vi synes er bra og trives med.

DSS Kolbjørn Hellum og Fung. Stormarsjall Tore Høgetveit ble ført inn for å
foreta installasjonen ved en fin – verdig – og høytidelig seremoni. 

– Ved taffelet... 
1 HM Steinar Johansen ønsket velkommen og uttrykte glede over det store
fremmøtet. Han håpet at dette ville bli retningsgivene for fremtidige møter i
Leiren. I farten glemte han å skåle, så Eks. DSS Kolbjørn Hellum kom med en
mild irettesettelse.  ”Fadesen” ble omgående rettet opp. Så fulgte den
tradisjonelle ”ØSTERLENSANGEN”.

Etter 9 år som DSS, syntes Kolbjørn Hellum at det var litt rart å måtte åpne
innlegg på fremtidige møter med ”Bror distrikts Stor Sire”. Han minnet
påtroppende DSS om det store ansvaret som fulgte med denne oppgaven,
men var trygg på en god videreføring av det viktige arbeidet… 

   Han uttrykte sitt syn på utviklingen mht ”synliggjøringen av vår Orden”
og understreket viktigheten av å bevare våre ritualer og understreke vårt
etiske budskap. 

   Videre påpekte han den store forskjellen mht dette da han
ble innviet i 1980 og dagens praksis med at Logesalen

benyttes til møter hvor ikke innvidde deltar. 

 Utrolig utvikling på datasiden... 
Da internett kom på midten av 1990-tallet, var det få som

mente dette var noe Vår Orden kunne ha bruk for. Vi vet alle
betydningen den har i dag mht. administrasjon, informasjon,

 etc. 

– Litt bekymringsverdig utvikling på... 
Nedgangen på landsbasis er egnet til bekymring. Men

Distrikt 10 har hatt et ganske stabilt antall medlemmer.
Vervingen i hver enkelt Loge, blir derfor en av de viktigste

oppgaver – sammen med å bevare det høye nivået i
gjennomføringen av seremoniene og det gode innholdet i

våre ettermøter. 

– En ydmyk ny Distrikts Stor Sire... 
Vår nye DSS opplyste at han ble instituert som
OM i sin Loge samme år som Kolbjørn ble DSS.
Han understreket at det var en ære å bli
forespurt. Etter nøye overveielse, valgte han å
takke ja og så frem til å ta fatt på oppgaven, selv
om det bville bli  som «å hoppe etter Wirkola» ...

– Så var det HPs tur...
HP Erik Gaalaas Engesveen åpnet med å takke
Kolbjørn for hans store innsats som DSS i 9 år –
og gratulerte Johnny som vår nye - .  Å ha en
sterk leder som bidrar med gode råd, er viktig.

 Fortsettes neste side
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En tydelig spent 
påtroppende Distrikts 
Stor Sire...                     

Fra v: Eks DDSS Odd Gulbrandsen, vår 
nye Distrikts Stor Sire og vår 
Hovedpatriark...                                     



Fortsatt fra forrige side

– En velfortjent oppmerksomhet ... 
HP avsluttet med å overrekke en gave fra Logene i Distrikt 10 og Vår Leir.
Siden Kolbjørn hadde flyttet fra hus til leilighet, fant vi det lite
hensiktsmessig å gi noe som han heller ikke ville ha plass til. Til stående
applaus overrakte han et diplom (det er vist på side 4) utarbeidet av OM Per

Lillehaug i Heidmork (bildet til v.) sammen med en
sjekk på kr. 4.000,- … Det var en tydelig beveget Eks
DSS som  mottok den velfortjente påskjønnelsen … 

– TAKK for maten ...
Taffelet ble avrundet med at 1 HM takket for god mat.  
Kalvestek med tilbehør – og en meget velsmakende
saus, m.m. Han henstilte også Patriarkene til å forsette
å møte for å ta del i de spennende forandringene som
Vår Leir skal gjennom i tiden som kommer ...

…– et ekstra trivelig ettermøte... 
Men da hadde «leirfotografene» Jan Svoren og Trond Huse tatt velfortjent  fri for kvelden.  De hadde jo 
hatt oppgaver både før – og under møtet i salen. Men bildet nedenfor fra før møtet er betegnende for 
stemningen. 

– Fra Elverum 1. oktober  - med bare 40 Patriarker til stede. 
HP orienterte kort om at den nye Leirordningen skal implementeres i høst. Han informerte om at teltvaktene
nå vil få ansvar for oppsett, nedtaking og transport av teltene.  Dette vil bli innarbeidet i instruks for
 teltvaktene. De største endringene gjelder inn- og utmars, plassering i salen og bruk av telt på gulvet. 

HP utnevnte Reiner Eichler fra Loge nr 37 Voluntas som nytt medlem i Nemnd for Styrkelse og
 Ekspansjon for resten av inneværende valgperiode. 

– Nytt fra Storlogen ... 
Storrepr. Arne Engh orienterte fra Storlogemøtet 2014 om vedtak som har innvirkning på Leirens 
drift fremover og nevnte bl. a.:

– Prøveordningen skal implementeres og videreutvikles.Langtidsplanen for 2014 - 2018 sitt hovedmål går på
rekruttering. Odd Fellow har nedgang i medlemsmassen. Også yngre medlemmer melder seg ut. Leiren har 
også en oppgave å gjøre for å sørge for god rekruttering.
– Det blir ingen landssak i perioden 2014 - 2018, men ved 200 års jubileet i 2019.
– Storrepr. velges og innsettes sammen med embedskollegiene.
– Kassererembedet går ut.
– Utnevnte nemnder skal velges og utnevnes
sammen med Embedsmannsinstallasjonen.
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Fra v.: Eks. Kass. Bjørn Harald Grønje,(59) Ove 
Armann Isaksen (59) og Eks Storrepr. Knut Granli (59)
Til v: 2 HM Jan Erik Wold og Egil Holthe (37)       

Kjære Patriarker! Vi i Redaksjons-
komiteen prøver etter beste evne å videre-
utvikle Leiravisen fra gang til gang. 
    Bl.a. ønsker vi at den også skal bli et forum 
for alle som har noe på hjertet av ros og ris – 
for relevante forslag, etc. Send ditt
forslag/innlegg til haavardm@online.no 

Håvard Melbye, Redaktør



– Fra Gjøvik  12. november  med 81 Patriarker til stede

HP Erik Gaalaas Engesveen orienterte kort om at Leiren nå er godt i
gang med å implementere ny ordning som ble vedtatt på

Storlogemøtet med bruk av telt. Han poengterte at det må 
arbeides videre – spesielt med inn- og utmars og nødvendige

 tilpasninger av ordningen.

Han ønsket spesielt velkommen til DDS Johnny Lund og
håpet at han ville få en fin kveld sammen med oss og et

 godt innblikk i gjennomføringen av møtene.

 Så ble salen klargjort for kveldens høydepunkt; Opphøyelsen av 12
patriarker til DKP Grad. Seremonien ble gjennomført på den

sedvanlige sikre og stilfulle måten. Det gir en god opplevelse både
for resipiendene og oss «på lektarna». TAKK skal dere ha!

Knut Inge Fauske, Loge nr. 75 Veritas (til h.), avla gradens løfte på vegne av
Patriarkene i salen. Ved taffelet takket for for tilliten – og opplevelsen og holdt
videre en dypsindige betraktninger om Vår Orden og dens betydning for oss om
medmennesker og  Ordensbrødre. 
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Foran  fra v.:  Frode Bech (130),  Knut Inge Fauske (75), Kjell Nielsen (37), Knut F. Martinsen (37), 
Kåre Anders Buene (75) og Torstein Udahl (35).  
Bak fra v: Olav Kristian Ruud (37), Egil Ole Murland (63), Ove Armand Isaksen (59), Arne Joar Haugen 
(35), Kai Bekkelien (35) og Finn Arne Steenberg (37)

Om kontingenten!
De aller fleste betaler kontingenten til
rett tid, men noen henger etter. Det

betyr for oss i EK et tidkrevende arbeid
med purringer. 

Vær derfor vennlige og betal ved forfall
Det sparer oss for mye arbeid.

 TAKKER på forhånd og ønsker samtlige
et riktig godt Nytt År!
Per Stundal, Skattmester



– Fra Lillehammer 5. desember  48 Patriarker, derav 1 gjest

HP Erik Engsveen åpnet møtet og ønsket Patriarkene velkommen med en spesiell velkommen til 
kveldens gjest: Storrepr. Erling Nordsjø fra Leir nr.12 Akershus. Nordsjø er nettredaktør i Odd 
Fellow bladet De Tre Kjedeledd

Storrepr. Erling Nordsjø takket for
 velkomstord, og hilste fra sin Leir.

1.HM Steinar Johansen overrakte HP
blomster, og ønsket ham og hans familie

en god jul. Santidig takket han HP for god
 ledelse av Vår Leir.

HP takket, og ønsket Patriarkene en
fredfull jul, og et spennende nytt Leirår.
HP leste julebrev til Leiren fra Stor Sire

Buan, fra Loge nr.75 Veritas, Rebekkaleir
 nr 10 Eidsiva, Loge nr. 99 Petrus Beyer

og Loge nr. 59 Herman Anker.
Julespillet «Advent i Østerlen» av Eirik

Asplin ble så fremført fra stolene.

Over til v: HP E rik Gaalaas Engesveen tar 
for seg av julematen.

Over til h: Magne Myrland (99) og 
Hans H Wold (37) (til v.) koser seg.

Til v: Eks 2 HM Håvard Melbye ser også ut 
til å trives og er tydeligvis klar for en skål. 
Til h: Kveldens gjest – Storrepr. Erling

Nordsjø – ser heller ikke ut til 
å mistrives. 

Fortsettes neste side
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Til v:  Konrad Henriksen, Børge 
Wilhelmsen. Leif E Løftingsmo og 
Fung Eks HP Arne Aafoss venter 
på godbitene.



Fortsatt fra forrige side

Til v: Sondre Nordjordet (130) holdt en
meget dekkende takk-for-maten-tale 
Som vanlig med innslag av sin gode

 humor.

  Til h: 1. HM Steinar Johansen hevdet 
at det ikke lå an til noe innslag på

ettermøtet, men at de hadde funnet en
«improvisert nødløsning» på sparket.  
Men vi tviler litt på «improvisasjonen»;

Hvem har med cap og busserull til
Leirmøter? Det inngår jo ikke i

logeantrekket. Svein Erik Dahlums
fremføring av Olav Aukrusts «Aksjon på

Tande» var like underholdende 
som imponerende ...  

Takk skal du ha!

. Møtene i Vårterminen 2015…
Vi er klare til å starte opp på et nytt år – med nye oppgaver – nye muligheter og mange fine 
opplevelser.  Det blir innspurten på denne valgperioden. 
    Vår Leir er i utvikling. Det siste nye som nå er på plass er 3 telt. Disse skal brukes ved 
gradstildelinger, Vi forsøkte det for første gang ved tildelingen av DKP Grad på novembermøtet. Det er 
alltid en utfordring å gjøre forandringer, men det har gått veldig bra så langt. 

– Gjøvik 7. januar  (P+) Galla...
Første utfordring for Embedskollegiet, blir på Gjøvik den 7.januar. Denne kvelden blir det opptak av 
16 nye patriarker til Vår Leir. Dette blir et stort opptak, noe vi skal være meget godt fornøyd med. La oss 
møte opp og ønske alle disse nye patriarkene velkommen til vår Leir.
     På ettermøtet blir det servert hjortestek, skogsopp, grønnsaker, viltsaus og poteter. 
Ansvarlig Loge for ettermøtet er 99 Petrus Beyer.

– Hamar 4. februar. (P/DKP)
Den 4. februar møtes vi på Hamar. Det blir et arbeidsmøte. Behandling av regnskap og rapporter fra 
nevnder står på programmet. Dette er kvelden for tallenes tale. 

Fortsettes neste side
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Årets siste måned. 
Korte er dagene dine, desember,

mest er det mørket som hersker og rår,
men som dagene går, vet vi med visshet,
sakte – men sikkert mot solverv det går.

Vær oss derfor velkommen desember,
med jul og alt som følger ditt spor.

Må ditt skinnende morgengry alltid få 
bringe håpet om fred for hele vår jord.

Den 5. des. 2014.  Konrad Henriksen

For noen år siden hadde Dahlum
en like fornøyelig og 
imponerende framføring av 
Olav Aukrusts «Bilbeistet». 

Konrad Henriksen bidro også 
med «urframføring» av sitt dikt 
«Årets siste måned» (til v.)



Fortsatt fra forrige side    

Det er viktig for oss alle å følge med på hvordan ”ståa” er i vår egen Leir. På ettermøtet blir det servert en 
kald tallerken, med laks, reker, skinke og eggerøre. Altså lett mat og noe for enhver smak. Ansvarlig for
ettermøtet er loge 35 Heidmork.

– Lillehammer 4. mars (P)
Dette er et arbeidsmøte. Mange ser frem til denne kvelden p.g.a. maten. Da blir det ”flesk og duppe” som
vanlig.  God gammeldags bondekost. 
    På ettermøtet blir det et foredrag av en bror fra Loge nr 63 Anders Sandvig. Børge 
Wilhelmsen er leder av Hovedkomiteen for Landsskytterstevnet på Lesja i 2015. Dette er vel det største
idrettsarangementet vi har årlig i landet. Hvor stort dette er, vil han forklare oss. Dette blir spennende. 

– Hamar 15. april (P/DKP/DGL+) Galla
Den 15. april blir det befordring til Den Gyldne Leveregels Grad på Hamar. Det er alltid hyggelig og 
stemningsfullt å overvære en gradstildeling. Og vi har en annen sak som det knytter seg stor spenning til 
denne kvelden. Det er 1.gangs nominasjon til det nye Embedskollegiet i Leiren. Det bør oppta oss alle. Møt 
opp og få med deg begge delene denne kvelden.
     Det blir servert kald laks med pepperonikrem, agurksalat og poteter. Ansvarlig for ettermøtet er loge 59 
Hermann Anker.

– Fagernes FREDAG 8.mai (P/DKP)
Dette er et tradisjonsbundet Leirmøte, fordi det står i det
hyggelige ettermøtets ånd. Det er alltid hyggelig å komme til
det gjestfrie Valdres. Men denne kvelden består også av en
alvorlig del; – 2. gangs nominasjon og valg for nytt
Embedskollegium.
     Meny og underholdning på ettermøtet er under plan-
legging i skrivende stund.  Men vær trygg, det blir både god
mat og fin underholdning. Det sørger Loge nr 75 Veritas
alltid for.
    Når vi reiser hjem fra Leirmøtet på Fagernes, kan vi
betrakte naturen, det grønne lauvet som springer frem på
bjørka. Da står sommeren for tur og vi kan alle ta en
velfortjent ferie med sol og varme, samle nye krefter til
høstens Leirslagninger. 

Hamar 2. september  (P) Galla
Her skal vi Installere nytt Embedskollegium. En høytidelig
handling. Møt opp og gi det nye Emedskollegiet 
en «flying start»

Embedskollegiet i Leir nr. 10 Østerlen ønsker 
alle våre gode patriarker 

med familie en Riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Med patriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet.

                         Steinar Johansen. 1. Høvedsmann  

– Om astrologi og dataproblemer... – Om astrologi og dataproblemer... 
  Jeg er «skytt». Mine utsikter
for uke 52 er beskrevet her. Som

nevnt på forsiden, har nytt
 operativsystem gitt problemer. 

Jeg har lært at Microsoft ikke er
til å stole på! Men jeg har også

lært en del om hvem jeg kan stole
på, som bl.a. våre «leirfotografer» 

Jan Svoren og Trond Huse.
og takk for det.

Håvard Melbye, Redaktør.
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Tradisjonelt «Gubbetreff» med rakafisk på Gjøvik...
Tekst og foto: Trond Huse

Litt historikk...
Gubbetreffet” hver onsdag i kjellerstua på Gjøvik er en videreføring av kaffepausa som dugnadsgjengen hadde da de 
bygde vårt nye Ordenshus på slutten av 1980-tallet. I dag er det også blitt “et logemøte” for Brødre som ikke lenger 
kan delta på våre Logemøter. Her møtes Brødre fra begge herrelogene på Gjøvik. Vertskap går på rundgang av 
frivillige “gubber” (Begrepet “Gubber” er her en hedersbetegnelse …)
    Da ”Rakafiskaftenen” m/akevitt ble innført, ble Eks DDSS Kåre Bekkelien invitert. Han skaffet seg undertegnede 
som sjåfør. Senere har flere fra Hamar deltatt, bl.a. Eks DSS Kolbjørn Hellum og Storrepr. Tore Høgetveit (sønn av 
Eks DDSS Magne Høgetveit fra Voluntas/Petrus Beyer som var fadder ved Kolbjørn Hellums innvielse i Vår Orden) Det 
har også blitt tradisjon. 
    Min utnevnelse til vervet «HP-sjåfør» (ikke oppført i mine ordensvita...) skjedde i i Sverresgate 1 på Gjøvik i 
september 1983  under Installasjonen av nytt EK det året. Det var påtroppende HP, Odd Nyang (senere DDSS) som i 
en egen «seremoni» foretok utnevnelsen. Som utstyr for å utøve min plikt, mottok jeg taxilue med eget merke og 
taxislips.
    Men vervet hadde sine ulemper; ved taffelet måtte jeg sitte nærmest døra og ble servert til slutt. Det var også 
tradisjon for sjåfører den gangen. 

Trond Huse. Musikkansvarlig «leirfotograf»

PS
Kåre Bækkelien lurte seg unna hver gang jeg skulle ta bilde. Han mente
kanskje at alle i Østerlen visste hvordan han så ut. – Men vi har jo et
bildearkiv ... DS

Til  v.: Eks DDSS Odd Gulbrandsen og Eks Storrepr. Reiner Eichler. Eks HP Eirik Asplin bidro med sang 
og spill – også det i tråd med tradisjonen. Til h.: Eks Skm Bjørn Gulbransen og Fung. Eks HP Arne 
Aafoss. 


