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Arbeid
for

FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
Gode Patriarker !.
No livnar det i lundar,
no lauvast det i li;
den heile skapning stundar
no fram til sumars tid.

vår
Orden
i
Tro
Håp
og
Barm-

Med denne vårsangen av Elias Blix , vil jeg takke dere gode patriarker for fem
leirslagninger i vinter/vårterminen.
Takk for at dere har møtt opp i vår kjære leir 28 Oslofjord og gjort møtene gode.
Takk til kollegiet for gode kollegiemøter.
Takk til St.rep. – Geir for nyttig instruksjon på arbeidsmøtene.
Takk til 1. HM – Alf Robert – for utmerket planlegging og fine ettermøter , med norrønsk
visdom og velsmakende mat .
Takk til YP – Øyvind – for fremførelse av bønner og utførelse i gradsspillene.
Takk til 2. HM – John – for din store innsats med planlegging og gjennomføring av øvelser
og P+ - og DGL-graden.
Takk til skattmester – Terje – for at du holder orden på leirens økonomi – som er god.
Takk til vår dyktige sekretær – Hans-Olav – for all din administrasjon og som redaktør og
utgiver for vår leiravis – Oslofjord.
Takk til musikkansvarlig – Nils Atle – for all velklingende lyd – musikk – fargespill –
stjernehimmel .
Takk til veiviser , vandrer og alle leirens vakter for innsatsen.

hjertighet

En sommer er i vente og måtte den gi oss mye sol og varme der vi lader opp kropp og sjel.
Jeg ønsker dere alle en riktig GOD SOMMER og vel møtt til høstens leirslagninger.
Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord,
og atter som et under
nytt liv av daude gror.

*

Med patriarkalsk hilsen i
Tro , Håp og Barmhjertighet
Kåre Misje
HP

Nedenfor er et resyme av leirslagninger i vår leir som er avviklet fra den 1.1.2018
til og med den siste leirslagningen før sommerferien den 2. mai 2018 DGL +.

3.1.2018 Arbm. instruksjon Fd. Tilstede: 38 egne patriarker.
Det ble på dette møtet opplyst at ny Foredragsnevnd i vår leir nå hadde konstituert seg
med flg. medl:
Roy Svendsrud, Erling Hogstad loge nr. 40 Vern, og
Hans-Olav Fredriksen loge nr. 27 Kong Sverre.
Leirens Storrepr. holdt deretter instruksjon.
På ettermøtet holdt vår YP foredrag om «brannsikkerhet»
7.2.2018 Arbm. Regnskap/budsjett tilstede 41 egne patriarker.
HP flyttet leiren til DKP for å behandle regnskap og budsjett.
Fung. Skm. Knut Orskaug gjennomgikk regnskapet for 2017
Samt budsjett for 2018. Begge ble stemt over med gunstig resultat.
Leirens Storrepr. kåserte deretter over temaet: forskjellen på loge og leir.
7. 3. 2018. Opptagelse P+
Etter en meget høytidelig seremoni ble brødrene Jarle Vestveit loge nr. 27 Kong Sverre og
Eddie Solberg loge nr. 40 Vern behørig tatt opp som patriarker i leir nr. 28 Oslofjord. Med
47 egne patriarker og 2 gjester tilstede, som var : Bjørnar Andreassen og patriark Werner
Jaerson begge fra leir nr. 8 Vestfold.

Jarle Vestveit

Eddie Solberg

Det ble denne kvelden også presentert en ny patriark til vår leir som har flyttet fra leir nr.
10 Østerlen,: Patriark Ingemar Karlsen. Også nå medlem av loge nr. 40 Vern.

4.4.2018 Arbm. brannøvelse Fd. Tilstede: 46 egne patriarker.
HP takket SDSS Randulf Meyer for et meget engasjerende foredrag i Holmestrand den 20.
mars med tema: Nominasjon i loge og leir.
Neste møte den 2. mai som også er det siste møtet i vårterminen er DGL+ Befordring til
Den Gyldne Leveregels Grad.
Leirens Storrepr. Vli derfor i kveld foreta instruksjon i alle tre leirgrader mhp. gradtegn og
passord.
Avslutningsvis ble det avholdt brannøvelse. Ansv. YP Øyvind Bang.
2.5.2018 DGL+ Galla. Tilstede: 47 egne patriarker og 2 gjester som var :
HP i leir nr. 8 Vestfold Morten Moen og Patriark Svein Sataslaatten samme leir.

De nybefordrede DGL-patriarker: fra v. Tommy Ueland og
Kristoffer Henriksen 85 De Tre Holmer, David B. Johansen
27 Kong Sverre og Odd Moholdt 117 Oseberg.

Gjester fra leir 8 Vestfold:
Patriark Svein Sataslaatten
Og HP Morten Moen.

Patriark Tommy Ueland 85
DTH, takker på vegne av de fire
resipiendene.

Kveldens Meny: Fjellørret
m/friske grønnsaker

HP Kåre Misje hilser de
nybefordrede DGL-patriarkene

Et knippe patriarker som
hygger seg ved taffelet.

Gjestende HP i leir 8 hilser og
gratulerer med graden

Jan Einar Stanger Takker for maten

DET VAR EN MEGET GRIPENDE OG HØYTIDELIG CEREMONI. LEDET AV EN
MEGET SIKKER 2.HM JOHN GLATTETRE, SOM LOSET SITT MANNSKAP I
SPILLET, GJENNOM ALLE FASER AV RITUALENE.
Red.

Som fungerende 1. Høvedsmann i Leir nr 28
Oslofjord, vil jeg herved få takke brødrene i alle de
fire logene i nordfylket / distrikt nr 8 for den
uvurderlige hjelpen dere har gitt leiren ved å stille
opp som servitører på våre månedlige møter.
Kollegiet i leiren vedtok høsten 2017 at servitørene
skulle belønnes for sin innsats ved å bestemme at
servitørene skulle slippe å betale for maten, og få en
vinflaske etter endt jobb.
Dette var en prøveordning, og vi kan nå konstatere at
den må justeres noe.
Det har vært vanskelig å administrere betalingen,
noen har betalt og servert, andre har ikke betalt og
servert.
Dessuten ønsker alle patriarker å få servert en best
mulig middag til lavest mulig pris.
Det vil si at hvis 4-6 personer skal ha gratis mat i
hvert møte, må prisen de andre betaler økes.
Kollegiet har derfor bestemt at fra høsten 2018
(september møtet) gir leiren en flaske vin til hver
servitør etter vel utført jobb, men alle må betale for
maten.
Vedlegger en oversikt over datoer som hver loge er
tildelt for å servere i leiren.
Det vil selvsagt bli sendt ut en påminnelse før hvert
møte.
Tilslutt ønsker vi alle brødrene en riktig god sommer!
Med patriarkalsk hilsen
Alf Robert Johansen
1. Høvedsmann i Leir nr 28 Oslofjord

SERVERING I LEIR NR 28 OSLOFJORD
2018-19:
DATO LOGE
LOGE
FOR
NUMMER NAVN
MØTE

MENY

5. SEP
2018

27

Kong
Sverre

Reinsdyrfillet
m/grønnsaker

3.
OKT

40

Vern

Erter, kjøtt og flesk
m/suppe

7.
NOV

117

Oseberg Oksebryst
m/grønnsaker

5. DES
2018

85

De Tre
Holmer

Julemat, 1/2 del
ribbe, 1/2 del
pinnekjøtt

2. JAN
2019

27

Kong
Sverre

Kyllingbryst m/ris

6.
FEB

40

Vern

Kalvestek m/friske
grønnsaker

6.
MAR

117

Oseberg Torsk
m/Sandefjordssmør
og grønnsaker

3. APR

85

De Tre
Holmer

Fjellørret m/friske
grønnsaker

4. SEP

27

Kong
Sverre

Reinsdyrfillet
m/grønnsaker

Mai møtet 2019 går ut da 1. onsdag i mai er helligdag.

Det pågår p.t. uttesting av ny påmeldingsrutine gjennom SPOND. Der vi håper å få på
plass påmelding m/betaling av mat og påmelding bare for deltakelse.
Det har tidligere vært slik at valgte og utnevnte emb.menn ikke behøvde å melde seg på.
For ettertiden må alle melde seg på.
Vi ber om forståelse for at det kan glippe igjennom meldinger som ikke har noen mening.
Det vil bli gitt beskjed når alt er i boks! På forhånd takk!! Og god sommer fra Red.

Møt så ofte du kan, da vil du ta
med deg inspirasjon 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

