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KJÆRE PATRIARKER!
I skrivende stund sitter jeg på hytta i Barkevik, Helgeroa. Nå som freden og
roen har senket seg over meg og mine nærmeste, kan jeg la tankene vandre idet
jeg ser ut over Helgeroafjorden som bader i sollyset slik at man må ha solbriller
på for å kunne se i den retning. Under herlig søndagsfrokost underholdes vi av
tre rådyr som spankulerer fredlig utenfor vinduet, uten
uten at de vet om hvilken
naturopplevelse de bidrar med. De er bare seg selv i naturen.
Kunne vi også oppføre oss på samme måte? Bare være oss selv, men ikke selv
nok, og være i et med naturen. Det ville vi alle vært tjent med, og samtidig
bidratt til et bedre
bedr og fredligere samfund.
Dagene blir lengre og lysere. Vi vet og ser at våren ligger i startgropen.
Kjøttmeisen har i flere uker kjent at hormonene bruser og oppført seg som den
har ADHD.
I Leiren med ny form og gjennomføring kan også sees på som en vårløsning.
vårlø
Forandringen i Leiren med flytting av HP telt har gitt en mye bedre oversikt for
både HP og patriarkene under gjennomføring av Leirslagningen.
Prøveordningen av åpning og lukking av Leiren synes jeg er spennende og
riktig. Etter vårterminen skal prøveordningen evalueres, og komentarer og
innspill oversendes DSS.
Jeg ønsker alle patriakene forsatt god og snill vinter. La oss ta godt vare på
hverandre og våre idealer.
Jeg vil avslutte med “Tidlig morgen” av Finn Hald:
Tidlig morgen, hvilket mot,
står
år opp på den ene fot,
når nå ingen har fortalt
på hvilken fot det kan gå galt.
For å unngå denne felle,
sett dem begge parallelle –
så blir dagen som den pleier,
uten tap og uten seier.
Med patriarkalsk hilsen I T. H. og B.
Brynjar Herland
HP

Møte i Leirforening
Midgards Ordenslokaler i Horten,
onsdag den
7. januar 2015.

Fra v. Stor Kapellan Dag Virik,Stor Sire Morten Buan, Formannen i
Leirforeningen Thor Eide Frebergsvik og DSS Bjørnar Andreassen.

Bror Stor Sire ga de
tilstedeværende patriarkene
et tilbakeblikk fra
leirinstitusjonens historie.
Deler av hans innlegg er
gjengitt nedenfor.

Patriark formann inviterte Patriark Stor Sire Morten Buan til overstolen for å holde sitt foredrag.
Dette omhandlet utviklingen av Odd Fellow leirinstitusjonen fra starten i Encampment no 1 Jerusalem i
1827, 8 år etter at den første loge, Lodge no 1 Washington ble startet i Baltimore, frem til de forandringene
i leirinstitusjonen som ble vedtatt i Storlogemøtet i 2014.
Det er et klart trekk at leiren skal ha en annen form og et annet fokus enn logen. Logen er veldefinert med
form og funksjoner, beskyttet i en logesal fra verden der ute. Leiren er mindre regulert enn logen, i form
gjerne rund eller oval, under stjernehimlen med leirbålet som skal lyse lang vei i sentrum. lkke noe
forværelse, ubeskyttet / sårbar, patriarkene finner sammen ved å vandre gjennom ørkenen Paran mot
lyset/bålet, kun noen vakter passer på.
Leirens ritualer er bygd på gammeltestamentlige kunnskaper alle embedsmenn får navn fra det gamle
testamentet. I logemøtet stenges den store verden ute, i leirmøtet er vi midt i verden. Lære ærefrykt for
livet. Da leirinstitusjonen kom til Europa rundt 1850, ble leiren plantet i logesalen, og tilnærmet logen. Den
første leiren i Norge ble startet 1919, og første Reb leir så sent som 1980.
Gjennom de siste 4-6 år har Storlogen revidert leirarbeidet for at vi skal nærme oss de opprinnelige ideene
fra starten av leirinstitusjonen. Ritualene er ikke museumsgjenstander men en skattekiste som tas frem og
fornyes for de nye generasjonene.
Livet er forandret mye siden 1827, men leirens verdier er like gyldige i dag. Troen har forandret seg mye
over tid, vi må ta hensyn til det multikulturelle samfunnet vi lever i. Gjestfrihet skifter med tiden, det er en
utfordring å skape en dramaturgi i leirritualene som kan forstås av unge i dag.
Vi ønsker å fordype oss i leirens egenart Hva vil det si i vår tid? I Paran lurer farer, vi må være aktpågiven,
unngå snillisme. Leiren er ikke fiendtlig, men vi skal møte livet med et åpent sinn samtidig som vi er
aktpågiven, og vokte oss for onde mennesker.
Albert Schweitzer sa: Finn veien til deg selv, innrøm egen svakhet, lev ditt liv i godhet. Refleksjoner rundt
dagens hendelser i Paris: Huske leirens budskap, men være mere aktpågiven enn noen gang.
Storlogemøtet bestemte i juni 2014 at leiren skal utdype de etiske prinsippene. Leiren skal ha høyere status
enn logen. Leiren skal normalt ikke drive utadrettet sosial virksomhet, men rette seg mot medlemmene for
egenutvikling. Det skal være gode muligheter for personlig utvikling. Det er utarbeidet et eget hefte for å
rettlede embedsmenn. Inn-og utmarsj er forandret, en rekke inn fra Paran, de yngre først inn i leiren, de
eldste er de siste, og de som sitter nærmest bålet. Det skal finnes en Stor Sire stol, denne brukes normalt
av DSS. YP skal ha en brystplate som er laget i sølv/emalje.Det gis større rom for leiren til å finne sine
rammer og utvikle sine egenarter. Vi skal legge vekt på verdighet og estetikk/ høytidelighet. Nye
embedsmenn får mulighet for å legge premisser for den nye leir. Det er viktig med evne til å dra lasset
sammen. Dette gir stolthet og integritet.
Forts. neste side

Forts.fra foregående side
Patriark Stor Sire avsluttet med å ønske leirforeningen Midgard lykke til i det videre arbeidet, han
berømmet patriarkene for godt fremmøte og styret for god framdrift i deres arbeide.
Han lovet at han vil følge foreningen nøye frem til institueringen av leir nr 28 Oslofjord den 2. september
2015.
Alf Robert Johansen
Sekr.
Leirforeningen Midgard
Nominasjonsnevnden i leirforeningen Midgard
består av følgende patriarker:
Leder:
Geir Eggum
27 Kong Sverre
Medlemmer:
Gunnar Johan Pedersen 40 Vern
Kåre Misje
85 DeTre Holmer
Knut Erik Orskaug
117 Oseberg
Varamenn:
Odd Dagfinn Grønlid
27 Kong Sverre
Hans-Olav Fredriksen
40 Vern
Med patriarkalsk hilsen
Geir Eggum
EksHp
Vestskogen 12. jan. 2015.

Nominasjonsnevnden har nominert
følgende patriarker til Valgembeder i den
nye leiren 28 Oslofjord, for kommende
embedsperiode:
Storrepr. Geir Eggum
For 4 år 2015-2019
Øvrige valgembedsmenn
For 2 år 2015-2017
Embede

Navn

Loge

Storrepr.

Geir Eggum

27 Kong Sverre

EksHP

Øivin Eriksen

27 Kong Sverre

HP

Gunnar J. Pedersen

40 Vern

YP

Kåre Misje

85 DTH

1. HM

Knut Holstrøm

117 Oseberg

Sekr

Hans Olav Fredriksen 40 Vern

Skm

Frithjof Aasvang

27 Kong Sverre

2. HM

John Glattetre

40 Vern

Leir 28 Oslofjord skal ha følgende valgte nevnder.:
Nominasjonsnevnd
Nevnd for Leirens Styrkelse og Ekspansjon
Finansnevnd
Revisjonsnevnd
Nevnd for anskaffelser

Forslag til segl leir nr 28Oslofjord.
Må godkjennes av Stor Sire.

Listen over medlemmene I ovennevnte nevnder vil bli gjengitt I en ekstrautgave
av “Patriarken” så snart 2 G N og Valg er gjennomført onsdag den 4. mars 2015,
i leirforeningen Midgard.

Minne Eks DDSS Rolv Willehart Olsen
En bror og en hedersmann er gått bort. Eks. DDSS Rolv W. Olsen sovnet stille inn Lørdag 7. Februar
82 år gammel.
Hans gjerning for vår orden og vår loge har stilnet hen. Hans hånd har gitt Logetegnet for siste gang –
hans ånde rører våre varme kinn – hans trauste tale vekker våre minner. Han som nå ble hentet, hvor
minnes vi ikke hans blikk, hans skikkelse og hans stemme – vi føler hans trofaste håndtrykks varme, den siste
gang han forlot vår loges krets – vel rustet til å kjempe, til å seire i Vennskaps, Kjærlighets og Sannhets navn.
På gjensyn hilste han; men aldri mer kom han tilbake til oss.
Br. Eks. DDSS Rolv W. Olsen var en fremsynt logebror. Han hadde alltid et godt ord å si til brødrene
og oppmuntret alle til å ta del i vår Ordens utvikling. Han var spesielt dyktig på å fremføre Ordnens budskap
på en måte som innga til stor tillit for den enkelte bror og patriark. Spesielt må nevnes hans engasjerende
budskap til Jubilanter, enten det var 25, 40, eller 50 Veteraner som skulle tildeles sitt hederstegn.
Bror Rolv W. Olsen ble tatt opp i vår Orden i Loge 26 Svenør 22. februar 1965. Han skulle således ha
fått sin 50 års VeJu den 23. februar i år, men dessverre ble det ikke slik.
Bror Rolf W. Olsen fikk sin første leirgrad den 18. januar 1973 og ble en ivrig patriark i leir 8 Vestfold.
Han ble 1. Høvedsmann i leiren i 1991 og Yppersteprest fra 1993.
Vår Ordens Stor Sire kalte han til Distrikts Deputert Stor Sire i 1994, et embede han hadde til 1998.
Han ble tildelt Den Europeiske Storlogegrad i Stockholm i mai 2010.
Vi skylder Br. Eks. DDSS Rolv W. Olsen en stor takk for det arbeidet han har nedlagt for sin Loge 26
Svenør og vår orden og ikke minst den kunnskap han har delt med oss.
Vi lyser fred over Bror Eks DDSS sitt minne.
Bjørnar Andreassen
DSS

Følgende 9 brødre har takket ja til
opptagelse i Leir nr. 8 Vestfold.
Opptagelse vil skje på vår leirslagning
den 5. mars 2015.
Ansvarlig Loge er Loge nr. 120
Colin Archer
Kallelser 2015 - Resipiender
Fornavn
Etternavn
Loge
Trond Arne
Hegdahl 15 Kongshaug
Jostein
Selvikvåg 15 Kongshaug
Vidar
Bjønnes 27 Kong Sverre
Sven Ottar Berg Johansen 40 Vern
Trond
Andersson 48 Færder
John Helge
Askeland 48 Færder
Arild
Kvam
48 Færder
Ronny Skontorp Sørensen 117 Oseberg
John Arne
Kemkers 120 Colin Archer

ER DU EN NARSISSIST?
I sagnet om Narkissos, den vakre ynglingen, het det at han
hver dag gikk ned til en innsjø for å se sin egen skjønnhet i
vannspeilet . Til slutt gikk det ikke bedre enn at han falt ut i
vannet og druknet. Der han hadde stått, vokste det opp en
blomst som fikk navnet Narsiss.
Forfatteren Oscar Wilde omskrev slutten av dette sagnet
på følgende måte.:
Da Narkissos var død, kom oreadene – skogens nymfer –
ned til innsjøen og så at den ikke lenger var en ferskvannssjø, men en pøl av salte tårer.
- Hvorfor gråter du? spurte oreadene
- Jeg gråter over Narkissos, svarte innsjøen
- Å vi skjønner godt hvorfor. Du var jo den som
fikk se hans skjønnhet på nært hold.
- Men var han vakker spurte innsjøen?
Grunnen til at jeg gråter over Narkissos, er at jeg hver gang
han knelte ved mine bredder, kunne se min egen skjønnhet i
dypet av hans øyne.
Red.
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