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*

Arbeid

FRA HOVEDPATRIARKENS
HOVEDPATRIARKENS TELT
Kjære Patriarker !.

for
vår

Våren er i anmarsj, og den vakreste årstiden er i ferd med å spring ut i full blomst. Arbeidet i loge og leir
for perioden 2015-2017 nærmer seg sin avslutning.
Valg av nye Embedsmenn er i full gang, og så følger Instalasjonene i loger og leier. For oss er loge Vern
først i rekka den 23.08, og så Leir Oslofjord den 06.09.

Orden
i

To års arbeid nærmer seg sin avslutning. Det har vært to år med utfordringer og inspirasjon.
Utfordringene lå at vi skulle bygge en Leir fra grunnen av.Leirforeningen hadde gjort et stort arbeid med å skaffe mesteparten av utstyret.
Det som manglet skaffet vi etter hvert, lagerplass måtte også skaffes til veie.

Tro

Så var det å begynne å øve på ritualene og å sette opp Leiren.
Det var en tid med prøving og feiling, men jeg tror jeg kan si en utrolig lærerik

Håp
og

tid for oss alle sammen
Det har vært en inspirerende tid sammen med trofaste Embedsmenn, hjelpere, og ikke minst alle dere
brødre som trofast møtte opp på møtene i leiren og
F ylte opp plassene rundt Leirbålet.

Barm-

Jeg vil ønske det nye Kollegiet lykke til med ledelsen av Leir 28 Oslofjord i
Perioden 2017-2019.

hjertig-

Så vil jeg takke alle Patriarkene for trofast fremmøte til våre leirslagninger.
Dette tyder på at vi føler tilhørighet til vår Leir.

het

På vegne av oss i avgående Kollegium takk for oss, og lykke til videre.
En riktig God og Varm Sommer til dere alle.

*

Med hilsen i T. H. og B.
Gunnar J. Pedersen
HP

Da vi besøkte Leir 5 Klippen i Porsgrunn
David Bernhard Johansen loge 27 Kong Sverre og Kristoffer Henriksen loge 85 De Tre Holmer kunne
av forskjellige årsaker ikke bli opptatt i vår leir i mars. Det blir et problem når halvparten av mulige
kandidater ikke får anledning til opptagelse i leiren. Jeg følte at noen grep måtte tas.
Da viste det seg at Leir nr 5 Klippen i Porsgrunn hadde tidspunkt for opptagelse som passet oss. Stor
Kapellan Dag Virik tok seg av og gjennomførte ”Det forberedende møtet” for den som manglet det.
Dermed var alle formaliteter i orden og HP Ole-Henrik Lund i leir nr 5 Klippen kunne ønske oss
velkommen til opptagelse i Patriarkgraden mandag 13. mars.
Spenningen var stor på hvor mange av oss som ville følge våre 2 resipiender. Jeg stilte med minibuss
og når alle var talt opp, var vi hele 21 patriarker fra distrikt 8. DSS, StorKapl, HP og UM fra Leir 8
ble med, 1 fra loge 40 Vern, 5 fra 85 De Tre Holmer og 11 fra Loge Kong Sverre. Du verden for en
oppslutning!
Det er alltid interessant å komme til en ny leir og oppdage at de gjør ting annerledes enn hos oss. En
ting som var lett å legge merke til var avkrevingen av terminpassordet. Når man ankommer, betaler
og registrerer seg, blir passordet avkrevet før man får komme inn i salongene. Den som ikke husker
dette har jo mye bedre tid til å områ seg.
Vi ble svært hyggelig mottatt. Hele 91 patriarker var til stede og 86 til bords. En flott og verdig
seremoni ble gjennomført. Også her var det små momenter å ta med seg. Etter å ha blitt ønsket
velkommen oppfordret jeg også leir Klippen å besøke oss om lignende behov for besøk skulle oppstå.
Glutenfri Oksestek på menyen ble for enkelte servert 3 ganger. Ettermøtet ble avslutningen på en riktig
festaften. Jeg var ikke hjemme igjen før det var blitt ny dag.
Med patriarkalsk hilsen

Geir Eggum
Storrepresentant
leir 28 Oslofjord

David B.Johansen

Kristoffer Henriksen

MØT SÅ OFTE DU KAN!
På den siste leirslagningen med det sittende kollegium den 3. mai, ble flg. patriarker befordret til DGL
(2.grad): Geir Bang og Rolf Birger Bendiksen loge nr. 40 Vern. Thomas M. Stott loge nr. 27 Kong Sverre.
Jarle Moe, Stian Nilsen, Morten Olsrød og Rune Roberg loge nr. 117 Oseberg. Bjørn A. Connolly 85 DTH.
Og en gjest fra Leir nr 8 Vestfold Arid Kvam.
Det nye valgte kollegium i leir nr. 28 Oslofjord for perioden 2017-19 er:
HP. Kåre Misje, YP Øyvind Bang loge nr. 85 De Tre Holmer . 1HM Alf Robert Johansen, Fører Bjørn Odd,
Sekr. Hans-Olav Fredriksen loge nr. 27 Kong Sverre. Skm. Terje Stentun loge nr. 117 Oseberg og
2.HM John Glattetre loge nr. 40 Vern
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