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LEIRBÅLET
Embetskollegiet perioden 2015 - 2017

I leirmøte 22. April ble følgende patriarker valgt til nytt embetskollegium. Fra
venstre:
Storrepresentant Per TH Pettersen Loge 18 Varna, 2. HM Roy Vestlund Loge 51
Folden, 1. HM Kjell Våge Loge 18 Varna, Skattm. Arnt M Storvik Loge 12 Kongssten,
HP Lars G Arenås, Loge 138 Christian Frederik, Sekr Helge Sagen Loge 18 Varna, Eks
HP Nils A Martinsen Loge 95 Isegran og YP Oddvar Tvete Loge 45 Baune.

Vi ønsker det nye kollegiet lykke til med sine embeter og styringen av
Leiren
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Redaksjonen ønsker alle Patriarker

En Velsignet Jul og Et Fredfullt Godt Nytt År

Hovedpatriarken
har ordet

HP Lars G Arenås

Kjære Patriarker
Jeg har fått Deres tillit til å lede Leir 7 Østfold i perioden 2015-2017. Den tilliten skal jeg gjøre alt for
å innfri. Som alle vet så er ledelsen av en Leir ikke en enmannssoppgave. For at Leiren skal fungere så
er jeg avhengig av et embetskollegium og embetsmenn som er positive og interessert å gjøre en god
jobb for Leiren. Dette har jeg fått og det er derfor en glede for meg å lede Leir 7 Østfold.
Leirmøtene vil bli gjennomført med utgangspunkt i nyordningen. Vi jobber med å få tilpasset denne
best mulig til de lokale forhold, slik at møtene blir så bra og interessante for Patriarkene som mulig.
De to første møtene har vært bra og det har vært gode tilbakemeldinger.
Vi hadde 8 brr som ble opptatt i Leiren i vårt møte i oktober, noe som er meget bra. I vårt
novembermøte hadde vi i tillegg til forfremmelse til Den Gylne Leveregels Grad for 6 Patriarker
besøk av Stor Sire Morten Buan og Stor Marsjall Thore-Fredrik Günter. I tillegg til at de ønsket å se
hvordan vi gjennomførte møtet på, så hadde de litt instruksjon.
Tilbakemeldingene fra Stor Sire og Stor Marsjall var positive og det inspirerer til å fortsette på den
linje vi har startet og jobbe videre. Det er alltid noe å forbedre. Alt vi gjør er for å få best mulige
møter for våre Patriarker.
For å få til best mulige leirslagninger er vi også avhengig av at Patriarkene som ikke har noe embete
også møter til leirslagningene. Ikke noe er så inspirerende og hyggelig for embetsmennene som en
leirsal full av Patriarker. I tillegg vil det også gi dere nye inntrykk og utvikling i deres videre vandring.
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Nyordningen begynner vi å få bedre kontroll på. Det er fortsatt noen justeringer og endringer som
gjøres ut fra de erfaringer som vi får. Jeg mener at leirslagningene med den nye ordningen blir mer
interessante og gir Patriarkene en annen opplevelse enn det som et Logemøte gir. Noe som også er
hensikten med endringene.
Det er ikke alle som synes at endringen er til det bedre, men vi må også vise toleranse for at det er
andre synspunkter på dette. Eller for å si det som Voltaire har uttrykt dette: ”Jeg er til døden uenig
med Dem, men jeg vil allikevel kjempe med livet som innsats for Deres rett til å hevde Deres
mening.” Dere skal vite at det å være tolerant ikke er å være enig med alle.
Avslutningsvis vil jeg ønske alle Patriarker En Velsignet og Fredfylt julehelg og Et Godt Nytt År. Jeg
håper at vi ses i det nye året og da allerede på arbeidsmøtet i Moss 27. Januar.

Stemningsbilder fra leiren
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Møte 22.4.2016 med opptagelse av 3 nye patriarker og besøk av Läger 21

Nye Patriarker i vårt møte 22.4.2015, Knut Fristad, Geir Bekkensten, Rolf Lia fra Loge 18 Varna
sammen med HP Nils A Martinsen. På dette møte hadde vi besøk fra vår svenske vennskapsleir
Läger 21 Västerled. Det var 26 Patriarker fra Sverige. Under ses en av dem, Bo Törnqvist, i samtale
med Vidar Jensen på ettermøtet. Det er ikke noemalt med Galla på svenske leirmøter, men det var
flere av de svenske Patriarkene som i dette møte stilte I Galla.
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Den svenske Patriark Fører Bengt Wedin i samtale med vår Fører Frank K Bakken under
ettermøtet. Bengt Wedin er nå YP og ansvarlig for Lägrets kontakter med utenlandske Leirer. Det
er avtalt at vår Leir skal besøke Läger 21 den 14. April i 2016. Som vanlig vil vi også be Patriarker i
Leir 23 Smaalenene å være med på denne turen. Vi håper at vi kan slå svenskenes antall på 26. så
sett av torsdag 14.4.2016 og bli med på en spennende tur og et hyggelig samvær med de svenske
Patriarkene. Møtet er en DGL+. Det er en spesiell leirsal som svenskene har, en gammel kirke, og de
gjennomfører sine møter litt annerledes enn det vi gjør. Etter de nye retningslinjene er det ikke
nødvendig for oss å ha Galla. Vi kan ha vanlig logeantrekk.
Bilden under viser den svenske HP Bengt Mikaelsson, når han takker for maten, mens bl.a. vår HP
og Läger 21s DSS Björn Olsson følger med.
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Nyttårsleir med Rebekkaleir 21 Morenen

Vår tradisjonelle nyttårsleir sammen med Rebekkaleir 21 Morenen ble i år
arrangert av leir 7 Østfold. Det kulturelle innslaget ble i år sang av Sofie
Bjerketvedt akkompagnert av Per Emil Grimstad. Det var sang og musikk
både inne i leirsalen og på ettermøtet.
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Ekstraordinært Distrikt Storlogemøte i Moss i mars 2015.

På initiativ fra Distriktsrådet i distrikt nr. 7 Østfold, ble det avholdt et
ekstraordinært Distrikt Storlogemøte i våre ordenslokaler i Moss onsdag 11. mars i
år, kl. 18.30.
Etter mønster av en møteserie som Distrikt nr. 8 Vestfold har gjennomført, vil
Distrikt nr. 7 også tilby dette til sine Storlogemedlemmer. Det er ment å gi
innehaverne av Storlogegraden et tilbud til å komme sammen i det året det ikke er
gradstildeling av Storlogegraden. Som tema for disse møtene vil vi ta for oss vårt
opphøyede motto- Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, og starte med tema: Vennskap.
Fra vårt distrikt møtte det 21 Eks.OM’er, 2 Eks.DSS’er og DSS Jon E. Holm.
Den rituelle delen av møtet ble ledet av DSS som hadde følgende med seg på stolene:
Som Fung. Dep.SS, Eks.DSS Gunnar Gjølstad, som Fung. Stor Kap., Eks. DSS Paul
Narum, og som Fung. Eks.DSS, Storrepr. Harald Karlsen-Moum.
Som Stor Marsjall fungerte Stor.repr. Bengt Ø. Eriksen og som Storvakt fungerte
Storrepr. Steinar Hagnes.
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Første del av det rituelle programmet ble så gjennomført.
Storlogen ble deretter lukket midlertidig, og vi ble fordelt i tre grupper, som hver for
seg arbeidet med «Hva er Vennskap».
Ordstyrer i hver gruppe noterte ned det resultat gruppene hadde kommet fram til
etter en kort times arbeide. Resultatet eller konklusjonen, som kom fram her, vil bli
brukt i det videre Logearbeidet.
Etter at gruppearbeidet ble avsluttet, gikk alle brødrene stille inn i Logesalen igjen.
Dørene ble lukket og den rituelle delen ble avsluttet på en verdig måte.
Per Th. Pettersen
Ref.

JULEGJÆSTEN av Olaf Bull
Det er hellig jul igjen

For en sælsom julegjæst

over by og dal og grænd!

klædt af mennesker til fest,

Stille sne i skog og stræder

som vil elske det og dyrke

Sænker tæpper og bereder

i dets grønne, enkle styrke

os en salig jul igjen!

det de vil og haaper mest!

Klare stjerner over sne –

De vil se det som symbol

der er sammenhæng i det!

paa en salighet, en sol,

Sneen selv er bygd av stjerner,

paa en snar og deilig sommer, -

stjerneslør som vaaren fjerner

paa det evige som kommer

og lar solens vækster se!

vil de se det som symbol!

Julens fryd er bygget ind

Se dets karske, rene krop!

i et luftig himmelspind,

Helt til stjernen i dets top

sne om væggen, himlen over,

lover evighetens farve

og fra skogene som sover

to slags liv som vi skal arve - !

Er et ensomt træ ta tind!

smyk dets grønne, rene krop!
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Opptagelse i Leiren
I møte 22.4.2015
Fra loge nr. 18 Varna: Knut Fristad, Geir Bekkensten, Rolf Lia

I møte 28.10.2015
Fra loge nr. 12 Kongssten: Anders Blomberg, Vidar Syversen
Fra loge nr. 18 Varna: Viggo Bernhard Andresen, Christian Eriksen
Fra Loge 45 Baune: Jens Henrik Syversen
Fra Loge 95 Isegran: Tom Bjurhult, Arne Johan Haugen
Fra Loge 138 Christian Frederik: Are Brynildsen

Befordret til Den Gylne Leveregels Grad
I møte 25.2.2015
Fra loge nr. 18 Varna: Terje Løken, Steffen Rathmann Thamdrup
Fra loge 95 Isegran: Harry Stefan Antonsen
Fra Loge 138 Christian Frederik: Per Ole Myhre

I møte 25.11.2015
Fra loge 18 Varna: Hans Kristian Kristiansen, Tore Nygård
Fra Loge 45 Baune: Svein Magnus Johansen
Fra Loge 51 Folden: Torkel Fintland, Ronny Kristoffersen
Fra Loge 138 Christian Frederik: Roar Mikkelrud

Opphøyet til Den Kongelige Purpur Grad
I møte 25.3.2015
Fra Loge nr. 12 Kongssten: Bjarne Bjørkelo
Fra loge 51 Folden: Arvid Andreassen, Gunnar Osvald Fledsberg, Arne Olsen, Odd
Roksvåg
Fra loge nr. 95 Isegran: Vidar Jensen
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Sommermøte på Rød herregård i Halden

Årets sommermøte var arrangert av Leir 23 Smaalenene. Det var først en
omvisning på Rød Herregård i Halden og deretter spekemat i logelokalene
i Halden. I trappen ser vi YP Oddvar Tvete, Eks HP Hans Krugerud,
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Patriarker fra både
Leir 7 og Leir 23
lytter interessert på
guiden når han
forteller litt om
historien om Rød
Herregård og de
personer som har
bodd der.

GJESTFRIHET er noe som skal være en naturlig del av en
Patriarks liv, ikke minst i juletider. Et meget godt eksempel er
Marte Svennerud, og her er en forkortet versjon av hennes
historie.

Ittno knussel
Syv barn ble brått foreldreløse. De ble midlertidig anbrakt i prestegården mens
bygdas «beste menn» holder møte for å drøfte situasjonen og fordele ansvaret for
barna. Blant bygdas beste menn er også Marte Svennerud. Hun er kjent for å
drive inn pengekrav fra folk som kan betale for seg, mens hun slår en strek over
regnskapet for dem som ikke kan. Vi går inn i fortellingen da de syv ungene sitter
på kjøkkenet og spiller kort om rosiner mens de venter. De hører stemmene fra
de voksne, og de største ungene skjønner godt hva det dreier seg om. Nils foreslår
at de skal spille om hvem av dem som får komme til Marte Svennerud. Etter en
stund kommer Marte Svennerud inn Hun ser på ungene og spør til slutt Nils om
han vil følge med henne til Svennerud gård.
Jeg vil nok gjerne men det var Mikkel som vant deg. - så du spilte bort meg du
da Nils? Ja. Nils så skamfull ned. Hvem vant du da? Ingen. Han ble mer og mer
skamfull og så ned. Så spurte hun en av de andre barna hvem hun hadde vunnet,
men hun hadde heller ikke vunnet noen. Var det bare Mikkel som vann da?
Spurte Marte Svennerud. Ja, for vi spilte ikke om andre enn deg, hvisket Nils. Så
hvorfor spilte dere ikke om andre da? For vi ville helst være hos deg alle
sammen. Jasså svarte Marte Svennerud og så ut av vinduet. Hun går så inn til
møtet med mennene som jo hadde fordelt ungene og sa; Ittno knussel - je tar
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Møteprotokollen

Leirnål

For å underlette sekretærens arbeid med å
få registrert fremmøtet for patriarkene er
det viktig alle skriver sitt navn med
blokkbokstaver. Det er spesielt viktig for
de yngre patriarkene som ikke har alle
leirgrader.
Det er også viktig dersom det skulle bli en
brann og det skal foretas opptelling om
alle har kommet seg ut.

Betaling av kontingent.
Det er viktig at det påføres navn og/eller
medlemsnummer i Ordenen ved betaling
av fakturaen for medlemskontingenten.
Det gjør det lettere for Skattmester å vite
hvem som har betalt. Det blir ellers en
vanskelig detektivjobb for Skattmester for
å finne hvem som har betalt

Leiren har utarbeidet en nål med
leirens emblem. Nålen kan bæres på
alle logeantrekk, også Galla, og kan
kjøpes av leirens kasserer for kr
100.-.

Leir 7 Østfold består av følgende 6 loger

Leirens møteprogram våren 2016 (onsdager)

Loge 12 Kongssten

27.01.2015

19:00 P

Arbm Regnskap Rapp – Moss

24.02.2016

19:00 P+

Galla – Fredrikstad

14.04.2016

19:00 DGL+

Besøk til Läger 21 Västerled.

27.04.2016

19:00 DKP+

Galla - Moss

25.05.2016

19:00 DGL+

Galla - Fredrikstad

Loge 18 Varna
Loge 45 Baune
Loge 51 Folden
Loge 95 Isegran

01.06.2016

P

24.08.2016

19:00 P

Loge 138 Christian Frederik

Sommermøte med
Leir 23 Smaalenene
Arbm - Moss

Vi ønsker at alle patriarker bidrar med å gjøre leirens avis til interessant lesing. Bidragene sendes til
leirens redaksjon. Det kan være bilder og/eller tekster.
Redaksjon
Lars G Arenås, lars-are@online.no
Pål Christian Hesstvedt, pa-hes@online.no
Bengt Ø Eriksen, bengteriksen_2@hotmail.com

Fotograf
Arne Glomdahl, fotoarne@online.no

