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Først av alt: En stor takk for den tillit som er vist meg.
Det er noe som heter ”Å gjøre seg tilliten verdig”, og det vil
jeg bestrebe meg på å oppnå.
Å lede en leir er ikke noe enmannsforetak, så takknemligheten er
stor til emedsmannskollegiet som i kraft av de løfter som er
avgitt vil gjøre sitt til at arbeidet vil gi gode og positive resultater
for Leir nr. 8 Vestfold
Tidligere kollegier, og nå det sist avgåtte har gitt oss et mønster
som vår leir skal ledes efter. Vi er disse Eksembedsmenn stor takk
skyldig.
Gjennom mine år i Ordenen har jeg registert den omtanke og vennlighet logebrødre og patriarker har vist overfor meg i vonde situasjoner.
Dette takker jeg for.
Paragraf 1 i Lov for leire bør stå som en formålsparagraf for vårt
Arbeide. La meg sluttelig sitere biskop emeritus Ole Hagesæther:
”Be som om det ikke nytter å arbeide, arbeid som om det ikke nytter å be”
God vandring videre

HP
Øivin Eriksen

Følgende Patriarker er berettiget
til å bli opphøyet til DKP-grad i
Leirens Ordens-Lokaler i
Sandefjord.
Torsdag den 5.november 2009.

Loge nr. 40 Vern
Ketil Olaf Paulsen
Oddvin Arne
Kaare Steel Groos

Loge nr. 48 Færder
Loge nr. 15 Kongshaug
Terje Anton Nielsen
Gunnar Jensen
Ulf Aune
Kjell A. Olsen
Truls Erik Pettersen
Nils-Olav Haukaas
Geir Olafsen
Dag Årstein Torbergsen

Loge nr. 26 Svenør

Bjørn Stensrud
Håkon Trevland
Knut Aaby
Jon Aasgjelten

Loge nr. 85 De Tre Holmer
Sven Egil Vestlie
Rolf Normann Sørstrøm
Aasmund Grødahl

Loge nr. 117 Oseberg

Bernt Hole Hovland
Hans Sigurd Iversen

Per Kristian Hansen 25.
Bjørn Akerholdt

Loge nr. 27 Kong Sverre

Loge nr. 120 Colin Archer

Staale Østbye
Jan Erik Norheim
Alf Robert Johansen

Kristian Lauritz Klipper
Jan Even Liahagen

Stor Sire Harald Thoen ny Europeisk Stor Sire
Lørdag den 13. juni 2009 ble en merkedag for Odd Fellow Ordenen i Norge, da Stor Sire Harald Thoen
enstemmig ble valgt til Grand Sire for The Grand Lodge of Europe.
Det skjedde på det årlige møte i Den Europeiske Storlogen, som i år ble arrangert i Frankfurt am Main
i Tyskland, i dagene 12. – 14. Juni 2009.
Etter installasjonen sa bror Stor Sire Harald Thoen blant annet, at han var både ydmyk og ærefull
overfor sitt nye embede. Han så fram til et nært og godt samarbeide med de øvrige embedsmenn i den
Europeiske Storloge, selv om det er visse hindringer som må overvinnes.
”Vi snakker ikke samme språk, avstandene er store når vi skal møtes, og vi er alle fra
Storloger som arbeider og er organisert på forskjellige måter, men dette går bra.”
Stor Sire Harald Thoen tar over embedet som Europisk Stor Sire etter Eks Stor Sire Hans Pedersen fra
Danmark.
Kilde: Nettavisen Oddfellow

PROFILEN

I den faste spalte ”Profilen” i denne utgaven av ”Patriarken” er det Bror av Loge
nr. 40 Vern i Horten, George Edvard Bjerke som har tatt utfordringen.
1. Hvordan kom du med i Ordenen?:
Jeg visste svært lite om Ordenen før min fadder Arne Sletner forespurte om jeg kunne
tenke meg å bli tatt opp som medlem. Det lille jeg fikk vite på forhånd av ham om
Ordenen og dens grunnleggende etiske prinsipper appellerte og førte til at jeg tenkte
dette var noe jeg kunne ha godt av.

2. Hva er din yrkesbakgrunn og nåværende yrke?:
Jeg har vært engasjert i luftfart i hele mitt arbeidsliv, størsteparten av tiden ansatt i
Luftfartsverket/Avinor. Først som operativ flygeleder i mer enn 25 år, siden har jeg hatt
lederstillinger i forskjellige prosjekter samt i kvalitets- og sikkerhetsarbeide i
organsisasjonen. Jeg har i tillegg i flere år arbeidet i internasjonale organisasjoner, bl.a.
i FN-organisasjonen ICAO, som er ansvarlig for regler og bestemmelser for sivil
luftfart. Avsluttet min karriere i Avinor i 2004, men har som pensjonist hatt enkelte
konsulentoppdrag, bl.a. for Avinor, Statens Havarikommisjon for Luftfart samt innenfor
internasjonal luftfart.

3. Dine hobbies?
Med min bakgrunn er jeg opptatt av det meste innenfor luftfart. Som bosatt på Nøtterøy
har selvfølgelig seiling og båtliv betydd mye for meg i alle år. I tillegg reiser jeg en del
og finner det spennende å oppleve andre land og kulturer. Samtidig er jeg glad i å lese.
De siste årene har jeg også fattet interesse for vin og vinkultur. Den hobby som krever
mest tid og samtidig gir størst glede må vel imidlertid sies å være barnebarn og barn!

4. Et tilbakeblikk på dine år i Ordenen,
hva er det som har betydd mest for deg i denne tiden?:
Det som kanskje har betydd mest for meg er ordensmøtene, med sine faste ritualer
preget av høytidelighet og alvor, og hvor hverdagen med sine på mange måter små
problemer stenges ute.

5. Hvilke tanker gjør du deg om Ordenen i fremtiden?:
Ordenens fremtid må nødvendigvis bygge på at antall logemedlemmer kan
opprettholdes. Rekruttering av yngre medlemmer synes derfor å være den største
utfordringen i årene fremover. En rekke initiativ er tatt på dette området, men om disse
er tilstrekkelige kan bare tiden vise. Muligens kan det være et bidrag til økt rekruttering
om Ordenen i større grad ble synliggjort i samfunnet.
Vi Takker hjertligst for at Bror George tok utfordringen.
Red.
Det nyvalgte Kollegiet i Leir nr. 8 Vestfold
for perioden 2009-2011:
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Knut Eriksen
Odvar Schrøder
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Når en Odd Fellow kommer til Baltimore, bør han besøke monumentet over
Thomas Wildey.
På monumentets sokkel finner man denne inskripsjon:
”Den som kjenner at menneskets sanne misjon er å heve seg over betydningen av
egen innflytelse, og å anerkjenne Guds farskap over alt, samt broderskapet
mellom mennesker, er skapningens sanne adelsmann”
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I likhet med vår Ordens
stifter, Thomas Wildey
”Smeden i arbeid”
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