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Fra Hovedpatriarkens telt

PATRIARKER:

Den Gyldne leveregel.

Den gyldne regel, - nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes stort sett i alle religioner og livssyn, og fantes
også i de store verdenssivilisasjonene før vår tidsregning. Zoroastrismen har sitt utspring i profeten Zarathustras tanker.
Han bodde sannsynligvis i Iran 600 år før Kristus. I hans troslære heter det:

”Bare det menneske er godt som avstår fra å gjøre noe mot andre , som det ikke finner godt for seg selv.”
(Dadistan-i-dinik, 94)

I den samme tidsperiode under Jødenes opphold i Babylon, hvor de Jødiske skrifter, talmud shabbat kommer til, kan vi lese:

”Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg. Dette er hele loven. Resten er
kommentarer” (Talmud Shabbat, 31 a)

Det er altså nå over 2500 år siden at denne, - menneskenes viktigste leveregel, - ble nedtegnet i midtøsten, - og den har til alle
tider fremstått som vår viktigste norm for et godt liv. Den gyldne leveregel er sannsynligvis eldre, og kan ha blitt overlevert
muntlig  fra generasjon til generasjon, men det er en historisk hemmelighet. Alle verdensreligionene har den samme regel
med litt forskjellig ordlyd, men den har den samme konklusjon, nemlig:

Oppmuntre til den beste omgang og behandling av våre medmennesker.

Zarathustras lære hadde bare en Gud, Ahura Mazdah, og han var verdens skaper og opprettholder. Men siden han var en god
Guddom. kunne han ikke være opphavet til alt det onde i tilværelsen, og derfor hevdet Zarathustra at det onde måtte stamme
fra en annen universalmakt, djevelen Ahriman, som var Ahura Mazdah s rake motsetning. I striden mellom dem skulle
mennesket ta parti og kjempe det godes sak mot det onde. Imidlertid ville Ahura Mazdah seire og de som fulgte
han, - ville bli belønnet både før og etter døden. Vi ser her store  likhetstrekk mellom vår tro og Zoroastrismen, og det er
mange som mener at jødedommen, og senere kristendommen, hentet inspirasjon og har blitt påvirket av disse tanker fra
Perserriket.

Jeg vil nå takke for meg som Leir nr. 8 Vestfolds HP og også takke for den tillit dere viste meg ved å velge meg til Leirens
øverste embedsmann. Dette er toppen av mitt livs karriere, og det er en av skjebnens tilfeldigheter, som gjør at vi oppnår
å spille forskjellige roller på livets store scene. Det er vel 14 år siden jeg først ble med i kollegiet og der har jeg stort sett
vært med hele tiden. Mine år som fører, 2HM, 1HM og HP har gitt meg utrolig mye, og jeg har vel også i denne perioden
fått anledning til å begå de fleste feil som det er mulig å gjøre.

Jeg vil takke dere patriarker for vennskap, hjelp og overbærenhet i denne tiden, og vil samtidig gratulere det nye valgte
kollegium, og ønske lykke til.

Spesielt hyggelig synes jeg det er at min gode venn og bror Øivin Eriksen skal overta Leirens høyeste embede,
og jeg er glad for å kunne delta i møtene sammen med han og resten av kollegiet i to år til.

Med patriarkalsk hilsen i T.H og B.

    HP



50 Ve Ju ble tildelt Bror av Loge nr. 40 Vern Horten,
Sigmund Blixhavn Halvorsen, på dagen 50 år etter sin innvielse.

I Logens Ordenshus i Horten, onsdag den 1. April 2009.

                  Under den høytidelige Ceremoni med ca. 80 brødre tilstede i salen,
                                                presederte følgende Storembedsmenn:

På overstolen DSS Jonn Vøllo, som fung. Stor Kapellan: bror Gunnar Orskaug,
som fung SS: bror Kåre Misje, og som fung. Eks SS: bror Knut Eriksen.

Og til slutt som fung. Stor Masjall bror Tor Eide Frebergsvik.

                                                     Veteranens Vita:

Etter en forfriskning før Taffelet, ble samtlige ønsket velkommen til bords til aftenens
brodermåltid av bror UM. Der det ble servert rensdyrstek m/tilbehør, rødvin/farris.

50 års Veteranen Sigmund Blixhavn Halvorsen her flankert av f.v. DSS Jonn Vøllo
og til h. Eks Storrepr. Knut Eriksen Loge nr. 27 Kong Sverre. Bak fra v. Storrepr.
Loge nr. 85 De Tre Holmer. I midten Storrepr. Loge nr. 40 Vern og til h. Storrepr.
                             Gunnar Orskaug Loge nr. 117 Oseberg.

Innviet i Ordenen den 1.4.1959
Tildelt Den Høye Sannhets Grad den 30.11.1960

    Han har innehatt følgende embeder i logen: Org./Mus.ansv.      1962-1965
Kass                        1975-1977
Arkivar                   1979-1981
OM HA                   1985-1987

Opptatt i Leir 8 Vestfold den  17.2.1966
Opphøyd i Den Kongelige Purpur Grad den 18.4.1968

    Han har innehatt følgende embeder i Leiren: 2. Teltvakt    1991-1993
Skm               1995-1999

Han er tildelt følgende VeJu: 25 års VeJu 4.4.1984
40 års VeJu 7.4.1999
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Når
det skjærer
            seg …

Et mønster
        for oppgjør

           og forsoning

Foredrag holdt på leirmøtet i Leir nr. 8 Vestfold torsdag
den 5. Mars 2009 av Kåsør Harald Kaasa Hammer.

Harald Kaasa Hammer er født i 1946, og er nylig pensjonert fra tjeneste
som sokneprest i Teie menighet på Nøtterøy. Han har hatt flere stillinger
som prest for skoleungdom og studenter, har vært amanuensis ved
Høgskolen i Finnmark, og vært prest i Drangedal og Libanon. Han har utgitt
bøker om salmer, lidelse, tro, fromhet og nordnorsk kirkehistorie, og er
medforfatter til Voksenkatekismen som kom ut i 2003. De siste årene har
han arbeidet med forslag til ny tekstbok for Den norske kirke.

www.preken.net

Stein Erik Hagen fortalte Grosvold fredag, 27/2 09, at hver gang han tar inn på et hotell,
går han opp veien fra rommet til nødutgangen med lukkede øyne.

Når det
skjærer

seg, er det
blitt en
skade
mellom

mennesker.
En skade
roper
etter

reparasjon!

Et nøkkelord på gresk:
             Bekjenne = homo-logein, å snakke samme språk,
           og bruke de samme ordene om det som er skjedd.

           Biskop Desmond Tutu ledet Sannhetskommisjonen
          etter at apartheid  ble opphevet i Sør-Afrika i 1994.

Gjensidighet:
Jeg må møte den andre som likeverdig.
Jeg kan ikke kreve tilgivelse av en som
ligger nede.

De fleste mennesker prøver å ha en overflate av sorgløshet og vennlighet, og
prøver å styre unna konflikter med sine medmennesker.
Men hva gjør vi når det skjærer seg?
Kriseberedskap!
Alle vet at beredskapsøvelser ikke løser alle problemer, men de øver inn gode
rutiner, som gjør at en er i beredskap når en krise oppstår.

Målet med denne kvelden er å øve kriseberedskap !

Respekt og gjensidighet,
ærlighet og tid
Når jeg ber om tilgivelse, krever det respekt og gjensidighet:
Respekt:
Utgangspunktet er at jeg har skadet en annen og skadet
forholdet mellom oss.
Jeg skal vise respekt for den som bærer skaden.

 Denne omtale av Harald Kaasa Hammers  foredrag, er en del nedkortet av plasshensyn.
 Red.



Jeg ber om unnskyldning
når jeg har skadet noen
uten noen ond hensikt.
     1. Erkjennelse
    2. Beklagelse
    3. Forklaring
    4. Bønn om unnskyldning
    5. Bønn om ny tillit

Når skal jeg be om unnskyldning og når skal jeg be om tilgivelse?
Hvis du må bruke mange ord og forklaringer for å si at det ikke var din skyld,
skal du nok heller be om tilgivelse!

Jeg ber om tilgivelse
når jeg har skadet noen
i ond hensikt.
    1. Erkjennelse
    2. Beklagelse
    3. Bekjennelse
    4. Bønn om tilgivelse
    5. Bønn om ny tillit

Å bygge
fred

handler om
å vurdere
freden

høyere enn
konflikten,

og å
strekke ut
en hånd til
forsoning

Vennskap,
kjærlighet og

sannhet

Salige er de
som skaper

fred

Fra Odd Fellow Ordenens formål:
… og lære dem at ord ikke er nok,

men at disse lærdommer må
omsettes i handling …

Oppsummering
:

Ansv. Redaktør: Hans-Olav Fredriksen
  Rønningmyra 20 B -  3153 Tolvsrød

    tlf. 33311961  mob. 41614378
       e-post: han-fre@online.no


