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FRA HOVEDPATRIARKENS
HOVEDPATRIARKENS TELT
Kjære Patriarker !.

Et riktig Godt Nytt År til dere alle. Nå går vi inn i den siste Terminen.
Vi har hatt vårt første møte, som var et Arbm.Instr. 1 g. N.
Storrepr. Geir, tok for seg passord og tegn, meget nyttig.
Vår møteplan for våren er som følger::
Den 01.02. har vi budsjett og regnskap og 2 g.N, 01.03. er det P+, 05.04 Arbm. V.
03.05 avslutter vi det hele med DGL +.
Da har Leir 28 Oslofjord fullført sin første periode, og har falt inn som en naturlig
del av leirinstitusjonen i Vestfold.
Det er litt for tidlig å oppsummere, så det skal jeg vente litt med, men en
foreløpig takk til våre dyktige Embedsmenn tar jeg med.
Av og til kan vi oppleve større eller mindre konflikter, dette skjedde også hos oss.
Det hadde sitt utspring i Logen, og spredde seg til vår leir. Når det gjelder
konflikter, større eller mindre, så er det min erfaring at de løses best der de oppstår
mellom partene, uten innblanding utenfra. I dette tilfelle skjedde ikke det, og det
ble en unødvendig eskalering.
Denne konflikten er et eksempel på en Konflikt hvor utgangen ble en
annen, enn den kunne blitt.
Så håper jeg at vi alle sees på leimøtet den 01.02. til regnskap/budsjett og
2 g. N.
Vel møtt!
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Gunnar Johan Pedersen
Hovedpatriark

ODD FELLOW PÅ NETT
På siste leirslagning hadde jeg informasjon om oddfellow.no og Focus. Det ble meget godt mottatt.
For mange ble det en oppdagelsesreise i det ukjente.Derfor vil jeg på leirslagningen i februar holde et
oppfølgingskurs.
Her er en sjekkliste over noen av de er muligheter du finner på Odd Fellow-nettet.Noe du ikke får til?
Da har du god grunn til å møte på kommende leirslagning.
Legg møteprogrammet for hvilken som helst loge og leir på din mobiltelefon.Alltid oppdatert, alle endringer
er med. Mobilen har du alltid med. Papirutgaven av terminlista blir overflødig.
Skal du på reise i Norge, kan du finne ut hvilke loger og leire som er i nærheten, deres møteprogram,
kontaktpersoner og adressen til ordenshuset. Dette gjelder også, men noe redusert, Australia og Amerika og
12 land i Europa.
Bo rimeligere på hotell med Odd Fellow sin Hotellavtale.
Legg bildematrikkelen for din loge eller leir på mobiltelefonen. Dette gjelder forresten samtlige loge og
leire, både Odd Fellow og Rebekka.
Sjekk ditt eget kartotekkort. Se at alt der stemmer, gi evnt. tilbakemelding til Sekr.
Finn Ordensetiketten, Lov for Leire, Sirkulærer, Foredragsbank og
tekstheftene til Utviklingsprogrammet.
Hva er Siriusprosjektet?
Finn kronologiske lister over veteranjuveler, nye medlemmer og døde brødre/søstre.
Les Nettavisa og gamle utgaver av Odd Fellow Bladet/De Tre Kjedeledd.
Mye godt snadder for etisk post osv.
Hvordan handle Odd Fellow gaveartikler på nett.
Ses vi?
Med patriarkalsk hilsen
Geir Eggum
Storrepresentant
Leir nr. 28 Oslofjord

Ord for dagen
I dag vil jeg velge de ord som tenner et smil på kinn, som fyller med sol et sinn hvor gråheten bor.
I dag vil jeg tie med alt som ikke er kjærlig og godt, med alt som er surt og smått og kultent og kaldt.
I dag vil jeg bruke de ord som varmer og bare gjør vel, som bærer bort fra meg selv og gjør meg til bror.
Andreas Borch Sandsdalen
MØT SÅ OFTE DU KAN!
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