
LEIRinfo i SØR. 
Informasjon er et viktig moment i all sosial virksomhet. Informasjon binder sammen 
medlemmene i en enhet. Det gjør at man blir mer kjent med hverandre og det er langt 
lettere å ta kontakt. Det skaper også mer velvillighet og alt blir mer åpent og naturlig. Det er 
lettere å komme på møtene selv om en har vært noe borte en stund. 
Det var i disse baner jeg tenkte da jeg overtok roret, som HP, i leir nr. 14 Sørland høsten 
1991. Erfaringer hadde jeg fra mitt yrke som pedagog og ikke minst fra det vi i Aust Agder 
opplevde med Terjenytt. Det var et faktum at leiren ikke hadde noe info organ. Der var aldri 
noe stoff i Terjenytt fra leiren. Det måtte kunne la seg gjøre å lage et lite, enkelt 
medlemsblad som kanskje først og fremst skulle fange opp dem som sjelden var på møtene. 
Målet ble å følge opp det som skjedde på møtene, informere litt om det som skulle komme 
og i det hele ha med Odd Fellow stoff som kunne være av interesse for patriarkene. I det 
hele en enkel informasjon. Resultatet ble at et A4 ark ble brettet slik at det dannet 4 stk. A5 
sider og dermed var leirens medlemsblad på banen. 
Bladet fikk kort og godt navnet Leir nr. 14 Sørland og på første side ble leirens segl plassert 
med de tilhørende 7 logers segl i bue under. Dette for å markere samhørigheten mellom 
enhetene på Sørlandet. 
Teksten på 1. side av det første nr. høsten 1991 viser noe av hensikten med det lille 
infobladet. Vi sakser følgende: 
”Dette lille skriv gir informasjon til den enkelte patriark om det nye team som har overtatt 
ledelsen for leir nr. 14 SØRLAND. Dessuten gir vi opplysninger om leirslagningene 
framover. Vi håper du noterer datoene. 
Leirens formål er bl.a. ”gjennom undervisning å høyne forståelse for og styrke følelsen av 
alment brorskaps forpliktelser.” Undervisningsmidlene leiren har fått for å kunne arbeide 
henimot et slikt mål, er det rituelle verk. Derfor vil vi satse sterkt på å gjøre seremoniene til 
det mest sentrale i vårt arbeid den kommende 2 års periode. 
Men også ettermøtene vil være viktige for oss, med hovedvekt på det sosiale samvær. 
Samspillet mellom oss mennesker er avgjørende for hver enkelt av oss. 
Vi i det nye embedskollegium for leir nr. 14 SØRLAND håper på et inderlig godt samarbeid 
med den enkelte patriark, med den enkelte loge og med distriktet.” 
 
Et viktig element ble det å opplyse om fremmøtet ved hvert møte. 
Allerede infoskriv nr. 2 kunne melde om en klar økende tendens. Vi gjengir noe av forsiden 
på dette blad: 



På første side i nr. 3 gikk det klart fram at fremmøtet var sterkt økende. Det viser følgende 
klipp:  

Fremmøtet bare økte og økte i denne perioden og info skriv nr. 4 kunne fortelle om ny 
rekord for fremmøte høsten 1992 med et gjennomsnitt på 71,25 patriarker.   
Møtet 03.12.92 satte ny rekord for et møte, med et fremmøte på 84 deltagere. 
Det hyggelige var at fremmøtet økte for alle 4 logehusene hvor leirmøtet ble holdt, 
Kristiansand, Arendal, Grimstad og Farsund. 
Medlemsbladet kom ut med 5 nummer i embedsperioden 1991/93 og 4 nummer i 
embedsperiode n 199 3/9 5. Det siste nummer, nr. 4 i 199 3/9 5 omtalte og presenterte 
embedsmennene i de 2 leirene som nå dekket Sørlandet. Bladet fikk derfor navnet  
LEIRinfo i SØR. 
Dette var det siste bladet undertegnede var redaktør for og følgende var å lese i dette nr.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inge Kongsbakk forsøkte i januar 1996, som ny redaktør for ”Leir-Info”, med 8 sider å vekke 
skrivelysten blant patriarkene. Han ville forsøke å få til et blad som dekket begge leirene, og 
han hadde bl.a. med info som fortalte hvem som var utnevnt til leirens representanter i 
logene både i Aust- og Vest Agder. 
Dessverre ble det til at liten interesse og økonomi stanset det hele. 
I Terjenytt nr. 2 i 1997 skrev han egne sider med Leir Nytt. Dette ble så starten på at 
Terjenytt også tok med leirstoff i sine spalter. 
 
Alle disse Infobladene vedr. leiren(e) i Sør er nå digitalisert og satt inn på oddfellow.no. 
                                                                                                                                              J.A.N.  
 


