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Arbeid
for

FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
Kjære Patriarker !.

vår
Orden
i

På egne og alle embedsmenns vegne, takker jeg for den tillit som er vist oss.
Som nyinstallert Hovedpatriark i vår leir går jeg til denne gjerning med dyp ydmykhet og
stor respekt.
Kollegiet som er ” lokomotivet ” som drar leiren fremover, er godt sammensatt av dyktige og erfarne patriarker.
Mottoet er: Å tjene leiren !

Tro
Håp
og
Barmhjertighet

*

Terminlista for høsten viser: 4.10.2017 – Åpen leir.
En vellykket leirslagning – Åpen leir – med 54 patriarker som var tilstede er gjennomført.
På dette møtet ble YP Øyvind Bang installert av DSS Bjørnar Andreassen , St. Marsjall Tore Fredrik Grüner og
fungerende St.Kap. Knut Orskaug.
Deretter ble inviterte brødre – 5 brødre – ført inn i leiren . DSS Bjørnar Andreassen holdt foredrag med tiltelen ”
Styrkelse & ekspansjon , hvorfor bli medlem i leiren? En god og nyttig innføring i leirens historie.
1.11.2017. Den Kongelige Purpurgrad hvor 6 resipiender – patriarker – blir opphøyet i Den Kongelige Purpurgrad.
Vi gleder oss til en minnerik og god leirslagning.
8.12.2017. Julemøte – et møte hvor vi i adventstiden forbereder oss til julehøytiden med ord og toner – med julemat
og godt broderfellsskap.
Kjære patriarker . Møt opp på våre leirslagninger. Dere er kjernen i leiren!
Til slutt fra Håvamål om vennskap.
Samd er venskap
når seia ein kan
den andre all sin hug.
Vinglut vera
er verst av alt
all-rosar er ikkje ven.

Med Patriarkalsk hilsen i
Tro , Håp og Barmhjertighet.
Kåre Misje
Hovedpatriark

Utviklingsprogrammet i leir nr. 28 Oslofjord går sin gang
Tirsdag den 26.09.17 deltok 9 patriarker på kurset «etter DGL»
6 av disse vil bli opphøyet (bli tildelt DKP-graden) i leir nr. 28 onsdag den 1.11.17.
Det er bestemt i h.h. til lov for leire §2-6 at forfremmelse i gradene inneholder et godt fremmøte i
leiren samt at en må ha hatt sin grad i minst et år og har deltatt på gradenes utv.program
fortløpende.

Storrepr. Geir Eggum leir nr. 28 Oslofjord og et knippe av de fremmøtte patriarker fikk innsikt i DGLgradens innhold før de tildeles DKP-grad.
De fremmøtte var:
Per Vidar Carlsen
Helge Rakaas
Stian Nilsen
Rune Roberg

117 Oseberg
“
“
“

Forskjell på logesalen og
leirslagninger,
Logesalen er prinsipielt kvadratisk og
henviser til de fire verdenshjørner og
himmelretninger. Salen uttrykker på
denne måte antikkens oppfatning av
hvordan verden så ut, nemlig flat med
fire hjørner.
I praksis er logesalen ofte rektangulær,
og rektangelet er gjerne formet etter de
muligheter den akfuelle bygningskropp
gir.I tilslutning til Logesalen finner vi
obligatorisk et Resipiendrom og et
Forværelse.
I tillegg kan Logesalen ha en Labyrint
og en Krypt.
En leir er prinsipielt sirkelformet ut
fra et sentrum. Sirkelen gir den kortest
mulige lengde å forsvare.
Leirslagningen har bålet som sentrum
med sitt lys og sin varme.
Leiren er ikke en bygning eller en sal,
men et forsvarsverk og samlingssted
for patriarker/matriarker som har satt
hverandre stevne.
Leiren har ingen dør eller porter, og
derved ikke noe Forværelse.
Over leirslagningen løfter seg en
stjernehimmel som tegn på at man er i
åpent lende.

Thomas Michael Stott 27 Kong Sverre
Patric Gjessing
40 Vern

Rolf Birger Bendiksen “
Morten Olsrød
Jarle Moe

117 Oseberg
“

Logesalen er konstruert etter ideene fra
den barokke symmetri hvor den ene
side skal avspeiles i den andre.
Symmetrien gir harmoni og balanse,
noe som skal prege all aktivitet i
logesalen.
Logesalen har etter gamle forbilder
fire faste embedsstoler eller katetre.
Disse stolene forsterker det antikke
verdensbilde, og katetrene markerer
hvor myndighet og lærdom er å finne.
Det gresk/latinske ordet cathedra
betyr sete/stol og var stedet hvor
lærdommens autoritet var plassert.
Det er fra logens katetre at nesten all
belæringer gis til Ordenens
En leir er usymmetrisk og formes
etter det lende der den leires.
Leirslagningen har ikke noen estetiske
forbilder slik som logesalen har det i
den barokke arkitektur, men er
sprunget ut av terrengets muligheter og
behov for å forsvare seg.
Leirslagningen har Ordensmessig et
varierende antall seter hvor maksimalt
tre går igjen, HP/HM, YP og
1.HM og Eks HP har aldri
noe fast sete. Det finnes skisser av
leirslagninger hvor det bare finnes ett
sete for enten HP og YP.
Setene til leirens ledere kan plasseres
på forskjellige steder og ikke som noe
ledd i en fast symmetri.

ÅPEN LEIR ONSDAG DEN 4.10.2017
Til dette møtet hadde vi invitert Stor Sire Morten Buan og Stor Marsjall Tore Fredrik Gruner.

Stor Sire måtte dessverre melde forfall men ikke desto mindre bistod Stor Marsjall
som nevnt tidligere, DSS Bjørnar Andreassen I installasjon.
Det var 50 egne patriarker samt 4 gjester og 5 inviterte brødre ikke medlemmer tilstede.

Til v. DSS Bjørnar Andreassen
HP Kåre Misje hilser Patriarkene

Patriarkene Arnfinn Røren, Gunnar
Orskaug og Hans Sverre Sjøvold

Stor Marsj. Tore Fredrik Grüner
takker for maten

Patriark Øivind Ødegaard og bror
Jarle Vestveit loge nr. 40 Vern

Til v. patriark Helge Rakaas
deretter bror Fritz Kjølberg 117 Oseberg
og til h. nyinnnstallert YP, Øyvind Bang

Bror I loge nr.85 De Tre Holmer Albert A.
Kruse, patriarkene Egil Hystad Vestlie,
Og Kristoffer Henriksen

Etter at den offisielle leirslagning var unnagjort ble leiren åpnet for 5 gjester brødre ikkemedlemmer,
DSS Bjørnar Andreassen inntok deretter HP-teltet og holdt det før nevnte foredraget “Styrkelse & Ekspansjon
hvorfor bli medlem i leiren” Ført I pennen av bror Stor Sire Morten Buan.
En kunne selvfølgelig ønsket at flere brødre fra våre 4 loger deltok, men dette var første gang vår leir ble
åpnet for vanlige brødre og det var nok ikke siste gang.
Vi vil ta med oss de erfaringen vi nå har høstet i vårt videre arbeid.
Et apropos til temaet : nye medlemmer I leiren.
Vi ber om at logene sender oversikt over aktuelle brødre som har innehatt Den Høye Sannhets Grad i minst
tre år, til kallelse til leiren innen den 1. des. 2017.
Sekr.

Et Land
Herren hadde gitt løfte om at Abraham og hans ætt skulle få et spesielt land,
Kanan, løftets land.
Gjennom verdenshistorien kan vi se hvordan Gud gang på gang oppfyller sitt
løfte og gir landet tilbake til Abrahams ætt, Jødene.
1) Først fikk de landet gjennom Abraham selv i forbindelse med at Gud
kalte Abraham.
2) Mange hundre år senere er jødene blitt et trellefolk i Egypt.
Gjennom Moses og Josva gir Gud dem landet tilbake.
3) Etter enda en lang tid blir jødene ført bort til fangenskap i Babylon.
På ny oppfyller Gud sitt løfte, og folket får vende tilbake og bygge opp sitt land.
4) År 70 e.Kr. gjør jødene opprør mot okkupasjonsmakten, Romerene.
Opprøret blir slått ned, og Romerene sender jødene bort fra sitt land.
I Gamle Testamentet kan vi se mange profetier som beskriver handelsene i
forbindelse med dette.
Herren skal spre deg blant all folkene fra den ene enden av jorden til den andre.
(5 Mos 28,64)
Der vil folket bli rammet av store lidelser(5 Mos 28,65-67)
Men Gud vil bevare jødene som et folk(3 Mos 26,44)
Og igjen skal Herren din Gud samle deg fra alle folk han har spredt deg iblandt
(5 Mos 30,3)
Det står til og med presisert i Gamle Testamentet måten de skal komme tilbake på.
Over sjøen og gjennom luften, de flyr som duer til sine dueslag (Jes 60,8-9)
Århundrene gikk, og først på 1900-tallet var det teknisk mulig å komme tilbake til
Israel luftveien.
På 1900-tallet vender mange jøder tilbake til det land hvor deres forfedre bodde I
mer enn 700 år tidligere. I 1948 ble Israel igjen en nasjon,
Gud har ikke glemt sitt løfte til Abraham.
Sakset fra «Patriarken» Leir nr. 8 Vestfold
Patriark Knut Eriksen loge nr. 27 Kong Sverre

Møt så ofte du kan, da vil du ta
med deg og også gi positiv
ballast til glede for deg selv og
også for loge og leir.

Ansvarlig redaktør:
Hans-Olav Fredriksen
Nordbyen 6, 3111 Tønsberg
Mob.:41614378
e-post: hofredriksen@gmail.com

