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FRA HOVEDPATRIARKENS
HOVEDPATRIARKENS TELT
Gode
Gode Patriarker !

Julen er i rask anmarsj, selv om det værmessig ikke virker slik.
Vi kan se tilbake på en snart «fullført» økt.
Vi har gjennomført alle tre gradspasseringene, og er i gang for andre gang.
På ettervinteren og våren fullfører vi Patriarkgraden, og den Gyldne Leveregels
Grad.
Her vil jeg takke alle Embedsmenn, som har deltatt med verv, stort eller lite, for
den entusiasmen og viljen til et godt resultat som dere alle har utvist
hele tiden.
Jeg vil også nytte anledningen til å takke alle Patriarkene for trofast
fremmøte til våre leirslagninger. Det varmer like mye hver gang.
Med utgangspunkt i at vi er på vandring, så vil vi ikke ha samme plasseringer på
alle møtene. Utstyrsmessig vil det også bli nnoen forskjeller, dette for å skape
variasjoner på den enkelte leirslagning.
Nå skal etter hvert logene og leirene gjennomføre sine julemøter,
hvor vi alle møtes i spenning og forventning, men også i
ettertanke. Vi skal ønske hverandre God Jul, i lys og varme.
Det lever mennesker, også i vår del av verden, i kulde og smerte,
og i grusomme kriger. La oss sende mange varme tanker og
julehilsner til alle sammen.
Jeg ønsker en riktig God Jul og et Godt Nytt År til alle Patriarker
med familier.
Gunnar Johan Pedersen
Hovedpatriark

Arb. Møte Fd onsdag den 7. sept. 2016.

SDSS for Styrkelse og ekspansjon Per Arild Nesje kåserte på ettermøtet
over temaet:
Den nye Venneaften.
Hovedpunktene i manualen fra Storlogens nevnd for styrkelse og ekspansjon
datert den 26.04.2016 ble presentert.
De viktigste momentene kan oppsummeres slik:
Logenes nevnd for styrkelse og ekspansjon utnevner en spesiell ansvarlig bror
med ansvar for hele prosjektet frem til dagen for venneaften, med
8 ukers intenst arbeid med utsendelse av invitasjonsbrev til interressenter
informasjon på alle de følgende logemøter, samt brainstorming på et av de
siste møtene før selve dagen.
Det som det da bør legges vekt på er søkekriteriene.:
1. Alder
2. Nettverk
Erfaringer
3. «Støtteeffekten»
4. Fremgangsmåten ved å bruke de 3 ovenstående kriteriene.
Det er utarbeidet et spesiellt rituale/informasjon for bruk i logesalen.
Gjestene ankommer og blir tatt i mot av Logens Storrepr. Logen
Gjennomfører et kort arb.m. for brødrene og etter at logen er lukket
inviteres gjestene inn og får oppleve ritualet i en sal som er oppsatt
nesten slik som på et vanlig arbm.
Etter dette inviteres det til et uformellt ettermøte med for eksempel quiz.
Det anbefales ikke foredrag, da dette er passiviserende.
Oppfølging på kontakt og mer informasjon er meget viktig de flg. Uker.
Det var 56 patriarker samt 2 gjester tilstede.
Sekr.

Yngre patriarkers aften i leir nr. 28 Oslofjord
onsdag den 05.10. 2016.

Patriark Bjørn Arne Connolly
Loge nr. 85 De Tre Holmer

Patriark Rolf Birger Bendiksen
Loge nr. 40 Vern

Det var 44 patriarker tilstede.
De to patriarkene Bjørn Arne Connolly og Rolf Birger Bendiksen, kåserte
over temaet :
Menneskeverd.
Det var lagt opp til at det skulle være en dialog mellom foredragsholderne
og de forsamlede patriarker.
Det ble informert som en innledning av leirens Storrepr, som var ansvarlig
for gjennomføringen av «Yngre Patriarkers Aften». At en etter at leiren var
lukket, skulle dele opp de tilstedeværende i grupper for å gå videre med
gruppediskusjon med det same temaet på ettermøtet.
Det ble satt av 45 min. til dette grupperbeidet.
Tilbakemeldingen fra de fleste patriarkene var at dette hadde vært meget
interressant og at det burde gjentaes.
Sekr.
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MØT SÅ OFTE DU KAN !
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Leirslagning onsdag den 2.11.2016 DKP + (Ringgraden)

Steinar Trangerud
loge nr. 117 Oseberg

Morten Amundsen
Loge nr. 117 Oseberg

Jan Erik Horntvedt
Loge nr. 117 Oseberg

Det var 48 patriarker tilstede derav 3 gjester.
Det var denne gangen tre brødre fra loge nr. 117 Oseberg som ble opphøyet i
Den Kongelige Purpurgrad.
DSS hilste de nye patriarkene av DKP og gratulerte.
HP i leir nr. 28 Oslofjord Gunnar Johan Pedersen hilste og gratulerte de nye
resipiendene.
OM i loge nr. 117 Oseberg Ole Geir Olsen talte på vegne av sin loge.
Patriark Gunnar Orskaug takket for et velsmakende måltid som var:
sprengt oksebryst.
Sekr.

GJØR MOT ANDRE DET DU VIL AT ANDRE SKAL GJØRE MOT DEG
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