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*

Arbeid

FRA HOVEDPATRIARKENS
HOVEDPATRIARKENS TELT

for
vår
Orden
i

Gode Patriarker i Leir nr. 28 Oslofjord!
Oslofjord!
Undertegnede vil gratulere vår leir med ny leiravis på vår webside.
Dette er utgivelse nr. 1, og med den at mange utgivelser vil
følge.

Tro

Det er mitt håp at web-avisen blir en inspirasjonskilde for alle
våre patriarker.

Håp

En stor takk til Sekr. Hans-Olav Fredriksen for ide og layout.

og
Barmhjertighet

Lykke til videre!
Mph i T.H og B.
Gunnar Johan Pedersen
Hovedpatriark.
En bønn:
VI BER OM AT DU BENYTTER BETALINGSKORT I VÅR LEIR

*

HUSK Å SKRIVE DEG INN I PROTOKOLLEN!
HUSK Å SLÅ AV DIN MOB. TLF. FØR DU GÅR INN I LEIREN!

Leirslagning i leir nr.28 Oslofjord onsdag den 4. nov. 2015
Yngre patriarkers aften

Patriark Thomas Stott
Loge nr. 27 Kong Sverre

Patriark Einar Widerberg
Loge nr. 27 Kong Sverre

Patriark Svenn Ottar B. Johansen
Loge nr. 40 Vern

Utdrag fra handlingsplanen til leir nr. 28 Oslofjord:
De Yngre Patriarker, dvs de patriarker som ikke er blitt opphøyet til DKP-grad, skal utføre
Gradsarbeid ved de leirslagninger de ikke kan delta i. Dette arbeidet ledes av Nevnd for leirens
Styrkelse og Ekspansjon.
For å tydeliggjøre dette arbeidet, skal dette inn i terminlisten. Her vil stå: Gradsarbeid Yngre
Patriarker. En gang i året skal man terminfeste Yngre Patriarkers Aften. De Yngre Patriarker
motiveres og utfordres til under leirslagningen, og hvis ønskelig på ettermøtet, å berike leiren
med sine tanker om leirrelaterte emner, etisk post eller kulturelle innslag.
Hensikten er å bevisstgjøre og motivere til økt leirarbeid til beste for leiren og Ordenen.
Det kreves minimum 50% fremmøte på leirslagninger og informasjonsmøter for å motta neste
grad. I praksis betyr det å ha møtt 4 ganger mellom hver gradspassering.
Gunnar Johan Pedersen
Hovedpatriark.
Ovenfor de tre Yngre patriarker som denne kvelden bidro med foredrag
Patriark Thomas stott Kåserte over temaet etikk, patriark Einar Widerberg holdt innlegg om
Vennskap. Det samme temaet ble berørt av patriark Svenn Ottar Berg Johansen.
Etter at leiren ble lukket gikk samtlige patriarker i grupper. Det ble utnevnt gruppeledere og
tema som skulle diskuteres var de samme som var berørt i de nevnte yngre patriarkers foredrag.
Gruppene ble inspisert underveis av leder i leirens nevnd for Styrkelse og ekspansjon, patriark
Storrepr. Geir Eggum. Konklusjon etter gruppearbeidet var at det kom frem mange viktige
punkter til ettertanke og videre bearbeiding.
Sekr.
I disse urolige tider med det som skjer rundt oss, er våre budord enda mere aktuelle.
Å leve opp til disse er ofte krevende. Følgende fortelling kan anskueliggjøre dette:
En kald vinterdag så jeg på gata i en fremmed by ei lita jente. Hun sto alene utenfor et
forfallent hus, var dårlig kledd og skalv av kulde. Hun var blek og tynn og så ikke ut til å ha
spist på lenge. Jeg ble opprørt og sa til Gud: «Hvordan kan du tillate dette, hvorfor gjør du
ingenting med det?» Først sa Gud ingenting, men om natten svarte han i en drøm:
«Jeg har gjort noe med det. Jeg har skapt deg»
Med patriarkalsk hilsen
Geir Eggum
Storrepr.
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