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KJÆRE PATRIARKER!

Vi bygger vårt arbeid på troen på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder, og
som et bindeledd mellom troen og oss har vi ”Den hellige skrift.” Navnet Bibelen kommer av
det greske ordet ta biblia som betyr bøkene. Det eldste manuskript til hele Det gamle
testamente er fra 1010, men det sensasjonelle funnet av de såkalte «Dødehavsrullene», brakte
for dagen hundrevis av fragmenter som var 1000 – 1200 år eldre.Bibelen bygger på de
palestinske jøders bibel som var delt i tre hovedgrupper; 1. Loven (thora), 2. Profetene og 3.
Skriftene. Jødene brukte ruller av sammensydde lærstrimler som skrivemateriale, og de første
nedtegnelser skjedde sannsynligvis under oppholdet i Babylon, hvor jødene stiftet bekjentskap
med skrivekunsten. Alle skrifter i Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk med unntak av
mindre stykker av Daniel og Esra som er skrevet på arameisk, som var det språket Jesus
brukte.Det nye testamentet inneholder 27 skrifter med de fire evangelier og Paulus`s brev som
de viktigste. Under den romerske okkupasjon av Israel ble den greske kulturelle innflytelse
stor, og etter hvert som kristendommen ble utbredt og flere folkegrupper ble omvendt, ble
Bibelens skrifter oversatt til koine, som var et folkelig gresk skrivespråk. Da Kristendommen
ble utbredt i Romerriket ble Bibelen naturlig nok oversatt til latin.Reformasjonen artet seg som
en bibelvekkelse og det ble et akutt behov for nye bibeloversettelser på folkespråkene.Luther
oversatte bibelen direkte fra gresk og hebraisk. Hans nye testamente forelå i 1522 og det gamle
testamente i 1524. En dårlig dansk oversettelse av Det nye testamente kom i 1525, men den ble
fem år senere avløst av en utmerket oversettelse av Chr. Pedersen. Hele bibelen på dansk
forelå i 1550,da dansk også var skrivespråket i Norge. På den tiden ble denne
bibeloversettelsen også benyttet i de norske kirker.Bibelen er en troens bok. Det går ikke an og
plukke ut enkelte deler og rettferdiggjøre sine handlinger ut fra det. Dessverre har menneskene
gjennom historiens løp brukt Bibelens skrifter til å rettferdiggjøre handlinger som strider mot
Odd Fellow Ordenen formål.«Å utbre Vennskapets, Kjærligheten og Sannhetens
grunnprinsipper blant menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og
lære dem at ord er ikke nok, men at disse lærdommer må omsettes i handling, for at hver
enkelt etter evne kan bidra til menneskenes forbedring og fullkommengjørelse.»Hvis man skal
gjøre en kritisk analyse av Bibelen er det tre muligheter.1. Den er ikke sann. 2. Den er skrevet
av Gud. 3. Den er skrevet av mennesker inspirert og veiledet i sine tanker av Gud. Jeg mener
det siste er mest sannsynlig.Bibelen kan ikke taes helt bokstavelig, men innholdet gir oss det
jeg vil kalle sinnbilder. Den viser menneskenes kamp og vilje til det gode (samvittigheten) og
kjærlighetstrangen som skal være uten grenser i det vi kaller tro.Til slutt historien om to
munker som inngikk en avtale om at den første som kom til himmelen skulle komme tilbake til
jorden og innvie den andre i himmelens mysterier. Da den ene av dem kom tilbake til jorden
etter sin himmelferd, og skulle fortelle sin klosterbror om livet i himmelen, var svaret på latin.
- ”Totale differens,”  - som oversatt til norsk blir totalt forskjellig. Disse to ord på latin er noen
av de få ord av det språket jeg kjenner, men de gir et bilde av at det er forskjell på himmel og
jord, tro og viten, kjærlighet og hat. I denne vikeligheten er Bibelen eller den Hellige skrift en
rettesnor med sine sinnbilder som kan lede oss frem mot fullkommenhet i Tro, Håp og
Barmhjertighet.



På oppfordring fra Brødre i Loge nr. 15 Kongshaug og Patriarker i Leiren,
presenterer vi i denne utgaven av ”Patriarken” Bror Knut Bakkeli

  Loge nr. 15 Kongshaug.
De ovenstående ønsker på denne måten å takke Bror Knut for et utrettelig arbeid, i så vel  egen

Loge som i Leir nr. 8 Vestfold.

1.Hvordan kom du med i Ordenen?:
Min sjef på lønningskontoret på FRAMNES MEK. VERKSTED var Kristian Gunnerud,
medlem av loge nr. 15 Kongshaug. Jeg hadde vært sommervikar på kontoret i tre sommere, og ble fast
ansatt i 1955. Etter samtale med Einar Samuelsen medlem av Loge nr. 15 Kongshaug, i 1957 ble det til
at jeg søkte om opptagelse i Logen med Kristian Gunnerud som min fadder. Jeg ble innviet i Ordenen
den 18.10.1976 sammen med to andre resepiender. Det var på denne tiden ca. 10 medlemmer i Loge
nr. 15 Kongshaug fra  FRAMNES MEK. VERKSTED.

2.Hva er din yrkesbakgrunn og nåværende yrke?:
Etter en tur til sjøs i 1946 begynte jeg på Handelsskole i 1947. Som ung sandefjordsgutt
måtte jeg jo på hvalfangst. Jeg begynte på kokeriet ”TORSHAMMER” Deretter ble det
6 sesonger på hvalbåt. De siste 4 sesongene som matros.
Etter 12 år på lønningskontoret ble det opprettet en data-avdeling på F.M.V.
Jeg ble da overflyttet til denne avdeling, og arbeidet som E.D.B operatør og programmerer. Jeg var
ansatt på F.M.V. til det var slutt i 1988. Etter det kjørte jeg taxi til jeg ble pensjonist i 1997.
Nå som jeg er pensjonist har jeg god tid, og trives godt med møtene i Loge og Leir.

3.Dine hobbies?
I alle år har sjøen vært min hobby med fiske spesielt. Jeg liker meg best når jeg er ute
og dorger etter makrell. I vinterhalvåret går tiden med til forskjellige ting på
snekkerverkstedet på FORSMANNSSENTERET i Sandefjord, sammen med 7 andre.
Dette finner jeg meget hyggelig og sosialt.

4.Et tilbakeblikk på dine år i Ordenen, hva er det som har betydd mest for deg i denne tiden?:
Innvielsen den 18.10.1976 gjorde et meget sterkt inntrykk på meg. De første årene gikk mest med til
for å se og lære og høre om innholdet i Ordenen. Etter 3 år i Logen ble jeg utnevnt til Insp., og siden
ble det forskjellige embeder i Logen. Det som har betydd mest for meg er alle de gode vennene som
jeg har fått. Jeg har også hatt mange embeder som har vært både interessante og givende.

Mine Logeordensvita er som flg:
Inspektør i perioden   1979-1981.
Skattmester                1983-1987.
Organist                     1989-1997

Forts. ”PROFILEN” neste side.
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Forts. fra foregående side ”PROFILEN”

Ordensvita Leir nr. 8 Vestfold:
Kallet til leiren i 1983
DKP- graden 1985
IV 1987-1989
Lydmester 1991-2003
Medlem av Privatnevnden de siste 15 år, der jeg tidligere var sammen med Ludvig Eskedal
og Helge Olsen. Disse to har dessverre gått bort, så nå er jeg stort sett alene om oppgavene.
Men så lenge helsa holder trives jeg veldig bra med dette.

5. Hvilke tanker gjør du deg om Ordenen i fremtiden?:
Odd Fellow vil sikkert også i fremtiden ha både opp og nedturer. For at brødrene skal få gode
opplevelser og få lyst til å komme på våre møter i Loge og Leir, bør ceremoniene utføres på en
profesjonell måte. Et varmt håndtrykk er også veldig viktig når vi møtes til Logemøtene og til
Leirslagninger. Ellers håper jeg at Ordenen i fremtiden vil bli til ettertanke for medlemmene, og at det
utøves engasjement. Jeg håper at vi må få mange nye medlemmer i tiden som ligger foran oss.

Patriark
Knut Bakkeli
Loge nr. 15 Kongshaug

Red. takker Knut for at han stilte opp til denne spalten og vil ønske ham en god vandring videre.

                            Redaktøren Presiserer:

Vedr. fotografier knipset på DSS Jonn Wøllos 25 års Ve Ju-tildeling den 29. Oktober
2008 i Holmestrand. Kan meddeles at det var den eminente fotograf Bror Kjell Aanstad
Sekr. i loge nr.  26 Svenør som var eksekutør. Red. beklager at dette ikke gikk frem av
reportasjen i ”Patriarkens” juleutgave 2008. Tusen takk!

           MØT SÅ OFTE DU KAN              

  DSS Jonn Wøllo 25. Ve Ju 29/10-08



                        Ve Ju tildelinger våren 2009 Distrikt 8

Loge 15 Kongshaug
4/5 25 Ve Ju
Hugo Lauritz Andreas Karlsen
20/4 50 Ve Ju
Ivar M. Belstad

Loge 26 Svenør
30/3 50 Ve Ju
Arvid Øyen
27/4 40 Ve Ju
Knut Thorsen

11/5 25 Ve Ju
Odd Magne Vatne
og Øyvind Larsen

Loge 27 Kong Sverre
22/4 50 Ve Ju
Finn Bollæren

Loge nr 120 Colin Archer
23/3 25 Ve Ju
Carl Otto Rasmussen

Loge nr. 40 Vern
25/2 25 Ve Ju
Jan Erik Klavenes
11/3 40 Ve Ju
Arne Lund
1/ 4  50 Ve Ju
Sigmund Blixhavn Halvorsen
15/4 25 Ve Ju
Erling Hogstad

Loge 48 Færder
11/3 40 Ve Ju
Olav Gregersen
13/5 25 Ve Ju
Svein Fevang

Møteliste våren 2009

5/3  Arb. M. Fd. 1 g. N

2/4  DGL + 2 g. N V
Galla

7/5  Sommermøte
(Gurvika)

3/9  EI Galla

Torsdag den 5. Februar 2009
ble 14 Brødre opptatt i Leir nr.8 Vestfold

Det første som  Leiren utførte denne aftenen var å
gjennoppta

Bror Andreas  Vaage
 Loge nr. 40 Vern  til vår Leir.

De nye Patriarkene er:

Lars Kristian Bredal   Loge nr. 15 Kongshaug
Per Ness                     Loge nr. 15 Kongshaug
Billy Ken Sandes      Loge nr. 15 Kongshaug
Åge Jonny Hoem       Loge nr. 27 Kong Sverre
George E. Bjerke       Loge nr. 40 Vern
Olav Huseby Loge nr. 48 Færder
Ole Andre Horn
Steindebakken      Loge nr. 48 Færder
Egil Hystad Vestlie Loge nr. 85 De Tre Holmer
Fred Olaf Korsgården Loge nr. 85 De Tre Holmer
Sverre Sejerslev
Stephansen Loge nr. 85 De Tre Holmer
Roar Hjerpekjønn                   Loge nr. 117 Oseberg
Roar Fallet Loge nr. 117 Oseberg
Dag Hagerup Andersen          Loge nr. 117 Oseberg
Jan Borgersen             Loge nr. 120 Colin Archer

     Ansv. Red. Hans-Olav Fredriksen
   Rønningmyra 20 B – 3153 Tolvsrød

      Tlf. 33311961   Mob. 41614378

         e-post: han-fre@online.no


