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KJÆRE PATRIARKER!

Torsdag den 3. desember er siste møte i høstterminen.
Skal vi " med takk se tilbake, med glede se omkring oss, og med
tro se fremover”. Høstterminen har vært opplevelsesrik for leiren,
som har hatt tre møter. Disse har gitt oss meget.
Ikke minst sett fra Hovedpatriarkens stol. Jeg fornemmer en tiltro
og en lojalitet fra Patriarkene, dette settes pris på.
Høsten kan ha sin sjarm, men tror vi ikke at november og
desember har sin sjarm i forventningen? Dette gjelder  nok særlig
småbarn, men de som er foreldre og besteforeldre blir også
smittet av barnas forventning. Barnas forventninger til jul kan
overføres til våre forventninger om ”Det forjettede land”,
et begrep som er en vesentlig bestanddel i ett av våre ritualer.
I julen vil jeg anbefale Patriarkene "å stenge den store verden
ute," senke skuldrene, og la freden dominere, i håp om fred
mennesker i mellom, og et håp om et godt vårsemester for vår
kjære leir ønskes Patriarkene og deres familier en lys og fredfull
julehøytid.

Hilsen i T, H og B
Øivin Eriksen
Hovedpatriark.



Fire lys brant på adventskransen.Det var helt stille,så stille at man kunne høre
lysene snakke.

Det første lyset sukket og sa:
"Mitt navn er Fred.

Men jeg er blitt overflødig.
Menneskene vil ikke ha fred, de vil ikke ha meg"

Lyset ble mindre og mindre,til slutt slukket det helt.
Det andre lyset sa.
"Mitt navn er Tro.

Men jeg er blitt overflødig. Menneskene vil ikke vite av Gud
lenger. Det er meningsløst at jeg brenner" Så slukket det andre lyset.

Bedrøvet og med lav stemme sa det tredje lyset.
"Mitt navn er Kjærlighet.

Jeg eier ikke lenger kraften til å brenne. Menneskene
overser meg. De ser bare seg selv og ikke de andre som de skulle elske".

Også det tredje lyset slukket.
Et barn kom inn i rommet, så på lysene og sa:

"Dere skal da lyse og ikke slukne", med øynene fulle av tårer.
Da hørtes plutselig stemmen til det fjerde lyset":

”Vær ikke redd!
Så lenge jeg brenner kan vi tenne de andre lysene igjen.

Mitt navn er håp".
Og barnet tok en flamme fra håpets lys med en fyrstikk og

tente igjen de andre lysene.

Knut Eriksen.
Storrepresentant

Gunnar Schrøder Kjøll

1.Hvordan kom du med i Ordenen ?:

Min klassekamerat fra økonomisk gymnasium i Sandefjord , Bjørn Leif Solberg, var ansatt i
Sparebanken Nord da jeg kom tilbake til min hjemby Sandefjord etter 18 år bosatt andre steder, og vi
fikk igjen bra kontakt. Det var i 1988, og i 1993 så snakket vi litt sammen om Odd Fellow, og jeg var
på et møte der da redaktør Einar Hanseid var på klubbaften. Det var et hyggelig møte, også brødrene
som var der, på alle måter, og jeg søkte og ble tatt opp i Loge nr. 15 Kongshaug den 15. nov. 1993.
Fra 1995 var jeg lysmester,1997 CMVA 1999 , Kapellan 2001-2005, OMHA 2005 og fra  2007 for å
si det litt morsomt vikar på alt, med unntak av organist. I 2000 ble jeg tatt opp i Leiren og der var jeg
etter å ha fått gradene, 4. Teltvakt i 4 år. Det var gjennom dette at jeg ble kontaktperson til Leiren.

”P R O F I L E N”



2. Hva er din yrkesbakgrunn og nåværende yrke ?

Jeg tok først realskolen og så tok jeg økonomisk gymnasium men, på grunn av sykefravær mai –
desember, skjedde dette først i 1961. Jeg leste så Jus. i 2 år og fant ut sommeren 1963 at jeg skulle ta
sommerjobb på ”Oslofjord” i Den Norske Amerikalinjen og fant ut at når de fra september skulle ha
flere cruise som: jordomseiling på 80 dager og andre fine turer, så ville jeg oppleve dette.
Det var  artig, og etter et år mønstret jeg på Bergensfjord som  skulle ha cruiseturer i andre farvann.
Men jeg fikk tilbakefall på min revmatisme og måte slutte, og frisket opp økonomisk gymnasium og
tok Studentfagkurset. Så ble jeg ansatt på Sandefjord Trygdekontor, og det var rett før folketrygden
kom. Der var jeg i 4 år før jeg ble avdelingsleder  i Sande, en kort tid samme jobb i Drangedal før det
samme i  Rælingen og leder for pensjonsavdelingen der i 4 år. Deretter ble jeg ansatt som trygdesjef
i Enebakk og så trygdesjef i Nesodden, der jeg var til 1986, da jeg ble uførepensjonert.

Nå er heldigvis min helse mye bedre, men det har vært en tøff tid. Så er det også  sagt.
Mitt medlemsskap i loge nr. 15 Kongshaug og Ordenen, har helt klart bidratt til dette. Og det er jeg
mer enn glad for.

3.Dine hobbies?
Jeg  har  fast  program  på Kontakt Radio i Sandefjord  98,6 med klassisk
musikk  og har også en gang i måneden musikk på 2 eldresentre  i Sandefjord . Der spiller jeg først litt
gamle slagere, så litt kaffe med noe attåt og så litt klassisk. Selvsagt har jeg flere interesser  blant annet
litt frimerker, mynter, politikk, eldresaker og skatt- og pensjonssaker.

4.Et tilbakeblikk på dine år i Ordenen, hva er det som har betydd mest for deg i denne tiden?:

Årene i Odd Fellow har i høy grad vært med på å gjøre min helse svært mye bedre. Kontaktene der
betyr svært meget for meg, og det som Odd Fellow står for  betyr svært meget for meg.
Kontaktene/vennskapet med brødrene i  logen og i leiren er meget godt, og har som jeg nevnte,
i meget høy grad bidratt til at min helse i dag er svært mye bedre.

Det å være med i Leir nr. 8 i Vestfold  er jeg meget takknemlig for. Det er stort å få være med enten
det er gradspasseringer eller andre møter. Kontakten/vennskapet med  brødre fra andre loger i Vestfold
er også en meget fin ting å få oppleve.

5. Hvilke tanker gjør du deg om Ordenen i fremtiden?:

Odd Fellow har mye stort, og det er svært mye  som betyr mye der for oss som tror på at det er et
høyere vesen. Det at vi er upolitisk på alle måter og har det slik  vi har det, mener jeg er
en garanti for at Odd Fellow vil bestå.

Mbh.
Gunnar Schrøder Kjøll

”Patriarken” Takker Patriark Gunnar for at han så sporty stilte opp til ”PROFILEN”

                                                                                        

   ”PROFILEN” forts. fra forrige side

     Det heter Opptagelse i Patriarkgraden,
Befordring til Den Gyldne Leveregels grad og
   Opphøyelse til Den Kongelige Purpurgrad.
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På feriestedet for
bevegelseshemmede på  Gurvika i

Nevlunghavn,
torsdag den 7.mai , på leirens

sommeravslutning 2009 ,
overrakte HP Odvar Schrøder en sjekk på

kr. 15 000,-, som var en gave fra
leir nr. 8 Vestfold,

til vararepr. i styret for stiftelsen.

Arrangementet ble avviklet i ”Vaffelstua”,
et av flere samlingssteder på området.

Loge nr. 26 Svenør var ansvarlig for salg
av reker mm.

Ved en høytidelig seremoni
i leirens lokaler

i Sandefjord, torsdag den 5.11.09,
ble flg. 20 patriarker opphøyet til

DKP Grad:

Gunnar Jensen 15 Kongshaug
Ulf Aune 15 Kongshaug
Kjell A. Olsen 15 Kongshaug
Truls Erik Pettersen 15 Kongshaug
Nils Olav Haukaas 15 Kongshaug
Hans Sigurd Iversen 26 Svenør
Alf Robert Johansen 27 Kong Sverre
Ståle Østby                             27 Kong Sverre
Ketil Olaf Paulsen 40 Vern
Oddvin Arne 40 Vern
Kaare Steel Groos 40 Vern
Bjørn Stensrud 48 Færder
Håkon Trevland 48 Færder
Jon Aasgjelten 48 Færder
Rolf Normann Sørstrøm 85 De Tre Holmer
Aasmund Grødahl 85 De Tre Holmer
Per Kristian Hansen 117 Oseberg
Bjørn Akerholdt 117 Oseberg
Kristian Lauritz Klipper         120 Colin Archer
Jan Even Liahagen 120 Colin Archer

  Det var 90 Patriarker til bords denne kvelden.
Til v.HP Odvar Schrøder. Til H. Hans Brodal

I forbindelse med 60 - års jubileet for loge nr. 26 Svenør, (stiftet den 4. nov.1949), som ble
feiret på Grand hotell i Larvik den 7-11-09, overleverte OM i logen Erling Halvorsen,

kr. 60 000,- til stiftelsen Gurvika.


