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Arbeid

FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
Kjære Patriarker !

for
vår
Orden
i
Tro
Håp
og
Barmhjertig-

I skrivende stund er det ikke mye som minner om våren. Det er grått og trist ute,
og påsken er på hell.
Her vil jeg ta et tilbakeblikk på hendelser i første halvdel av vårterminen.
Først vil jeg starte med seminaret i Sandefjord helgen den 23. og 24. januar, hvor
tema var Patriarkgraden.
Kursleder Stor red. Kjell-Henrik Hendrichs, med dyktig assistanse av Stor Kapellan
Dag Virik, samt SDSS for kunnskapsløftet Randulf Meyer. Dette var et inspirerende
og nyttig seminar noe som i høyeste grad kom oss til nytte i leir 28 Oslofjord,
da vi den 2.mars skulle ha vår første P+.
Når det gjelder opptagelse i patriarkgraden, så har noen av oss i vår leir nylig
opplevet denne graden både i leir nr. 8 Vestfold og i leir nr. 5 Klippen i Porsgrunn,
hvor bror av loge nr. 40 Vern, Rolf Birger Bendiksen, ble opptatt i Leirinstitusjonen
den 14.03.
Vi har gjennomført arbm., anskaffet utstyr i form av telt og leirbål sammen med
Reb. Leir nr. 26 Jarlsberg.
Et nytt lyd/musikkannlegg felles for loger og leire i logegården er under bestilling.
Nå er det mitt håp at vi klarer å fylle våre leirslagninger med det budskap , og det
innhold, som rommer de sannheter og visdomsord som er noe av grunnlaget for vår
Orden. Da har vi kanskje klart å skape gode leirmøter.
Så vil jeg rette en takk til alle dere som slutter opp om våre leirslagninger.

het

*

Vi går nå i møte med årets vakreste tid, og vi ser med glede og forventning frem til
våren som nå ligger like foran oss.

Gunnar Johan Pedersen
Hovedpatriark

Leir nr. 28 Oslofjord har fått 7 nye patriarker

På leirslagningen i leir nr. 28 Oslofjord onsdag den 02.03.16, ble 7 brødre opptatt i
Leirinstitusjonen. Det var 86 patriarker tilstede hvorav 20 gjester.

DSS Bjørnar Andreassen hilser
de nye patriarkene.

Til v. YP Kåre Misje og Bjørn A.
Connolly begge 85 De Tre Holmer

YP Kåre Misje kåserte over temaet
Saras latter

HP Gunnar Johan Pedersen hilser de nye
Patriarkene velkommen til leir nr. 28.

Glade nye Patriarker. Lengst til h. Geir
Bang 40 Vern. Ved hans side Egil Lagem
Loge nr. 132 Albert Schweitzer

Til v. Jarle Moe, Rune Roberg 117 Oseberg,
Storrepr. i leir nr. 8 Vestfold Reidar Bjørkmark

HP i leir nr. 1 Norge, Runar Pettersen
Gratulerer med nyopptatte patriarker

UM Roar Hjerpekjøn i ansv. Loge nr.117
Oseberg Holdt hovedtalen som stedfortreder
for OM Ole-Geir Olsen.

Storrepr. Geir Eggum informerer om hvilke
krav som stilles for å oppnå gradspasseringer
i leir nr. 28.: min. 4 møter pr. år og deltakelse
på leirens utv.program.

HP i leir nr. 1 Norge Runar Pettersen overleverer
blomsterhilsen til HP Gunnar J. Pedersen i anl.
at en fra hans leirdistrikt ble opptatt i leir nr. 28

Følgende logebrødre ble tatt opp i leir nr. 28 Oslofjord denne kvelden:
Geir Bang
Bjørn A. Connolly
Morten Olsrød
Jarle Moe
Rune Roberg
Stian Nilsen

loge nr. 40 Vern
loge nr. 85 De Tre Holmer
loge nr. 117 Oseberg
loge nr. 117 Oseberg
loge nr. 117 Oseberg
loge nr. 117 Oseberg

I tillegg var det en bror fra Loge nr. 132 Albert Schweitzer tilhørende
distriktet for Leir nr. 1 Norge : bror Egil Lagem, som ble opptatt.
Ansvarlig loge var 117 Oseberg. Vandrer var: Rune Roberg.
Meny : Torsk m/lever og rogn.
Mandag den 14. mars 2016 ledsaget 6 brødre fra loge nr. 40 Vern
bror Rolf Birger Bendiksen til Leir nr. 5 Klippen i Porsgrunn, der han
ble opptatt i Leirinstitusjonen.

HP Gunnar Johan Pedersen takker leir nr. 5 Klippen v/HP Ole Henrik Lund
for at en av våre kandidater til opptagelse i egen leir fikk anledning
til å bli opptatt i leirinstitusjonen ved denne anledning, da bror Rolf Birger
Bendiksen var på reise ved P+ den 02.03.16 i leir 28 Oslofjord.

LEIRINSTITUSJONEN-REVITALISERING
På vandring gjennom ørkenen Paran, lurer det alle typer farer både fra naturen, mennesker og dyr.
Da blir det en viktig evne å være varsom, aktpågivende og realistisk.
I farlige omgivelser er det galt og direkte livstruende å være naiv eller godtroende.
Leiren er ikke et sted å lære noen form for «snillisme». Konfrontert med mennesker som har møtt de
største påkjenninger, har naivitet og snillisme ingen plass. Grand Secretary
James Lot Ridgely(1807-1881) formulerer seg i retning av at «leiren er mer mistenksom
og militant enn logegradene» Det må ikke tolkes dit hen at leiren er fientlig innstillt overfor mennesker
man møter. Man er ikke fientlig, men samtidig fullt klar over at ikke alle mennesker møter livet med
åpen visir og med gode hensikter.
Det som blir viktig er å kunne skjelne mellom mennesker som vil det gode og de som vil det motsatte.
Dette er eldgammel visdom hentet fra samfunnsformer hvor man ikke kunne rope på verken politi,
militære krefter eller vektere.
Derfor må vi stadig stille oss spørsmålet :
Hvordan skal vi bli bedre i stand til å skille mellom dem som vil det gode og de som vil det motsatte?
Og hvordan kan vi påvirke dem som har ønske om å ødelegge, til å finne de positive verdier i livet; rent ut
sagt å få en kjempende livstro.
Det er nemlig fordypning og arbeid i leirens egenart som kan bringe oss fremover og gi patriarkene den
etiske ballast som trengs for å leve et etisk reflektert liv nå og i årene fremover.
Sagt med andre ord – for å sitere Albert Schweitzer; «Finn veien til deg selv, og vær deg selv! Tenk fritt og
ubundet – se virkeligheten åpent og uredd i øynene, innrøm egen svakhet og svikt, men ikke gi opp! Gi
aldri opp troen på livsverdier som skal være ukrenkelige! Sett all din kraft inn på å leve ditt eget liv i ånd
og sannhet, og i godhet mot alle.
I§1-1 i lov for leire heter det:
«Leirens formål er gjennom undervisning å høyne forståelsen for og styrke følelsen av gjensidig
forpliktelse overfor hverandre, samt støtte all Odd Fellow gjerning»
Leiren skal med andre ord utdype og føre videre de etiske prinsipper som ligger til grunn for
logegradene, og således arbeide med Ordensetiske spørsmål på et høyere plan. Derved har leiren
strukturelt sett en høyere status enn logene, men er ikke overordnet disse administrativt.I motstning til
logene, er leirene normalt ikkje engasjert i utadvendt sosialt arbeid, og avsetter derfor heller ikkje midler
til humanitært arbeid, sosiale fonds eller lignende leirenes arbeid er, slik formålet tilsier, primært rettet
mot medlemmenes personlige utvikling. I tillegg til leirinstitusjonens rituelle og seremonielle opplegg,
avholdes også temamøter med foredrag e. l., som på same måte søker å utdype og trenge videre ned i
Ordenens etiske bodskap. Leirens formålsparagraf gir ingen klar og konsis definisjon av dens oppgaver,
men heller ingen begrensninger, hvilken innebærer gode muligheter for personlig utvikling.
Utdrag av Stor Sire Morten Buan sitt foredrag
holdt i leirforening Midgards møte i Horten den 7. januar 2015.
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