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FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
Kjære Patriarker !.
Det er godt å komme i gang igjen med leirslagninger , etter en lang ,
varm og tørr sommer.
Vi er prioriterte brødre som kan møtes en gang i måneden i våre gode
ordenslokaler i Horten.
Første møte er gjennomført. Et arbeidsmøte med instruksjon av St.repr.
Geir Eggum og etisk post ; et tankevekkende innlegg om kjærlighet ,
nestekjærlighet eller mangel av nestekjærlighet av patriark Bjørn
Hanssen Foynes , loge 117 Oseberg. Stor takk til dere begge.
Oktobermøtet , yngre patriarkers aften , vil inneholde innlegg fra yngre
patriarker fra loge 117 Oseberg. Vi gleder oss!
I DKP-graden i november blir 7 patriarker opphøyet i Den Kongelige
Purpurgrad og vil motta leirringen. Dette blir en STOR aften!
Desember kommer med julemøte , et møte hvor vi i adventstiden
forbereder oss til julehøytiden med ord og toner – med julemat og godt
broderfellesskap.
La oss ta med tekst og toner fra Høstvise sunget av Hanne Krogh som
ble fremført på siste møte.
”Skynd deg nå elskede, skynd deg å elske, dagene mørkner minutt for
minutt, tenn våre lys, det nærmer seg natten, snart er den blomstrende
sommer slutt.”
Kjære patriarker. Møt opp på våre leirslagninger. Dere er kjernen i
leiren vår!

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

Illustrasjon av det nye serviset som vil bli innkjøpt til de fire
Ordensenhetene I logegården Horten.
Det gamle servise var nå utslitt og derfor har Reb.loge nr. 67 Cordelia
tatt dette flotte initiativet til å fremskaffe et nytt servise.
PROTOKOLL LEIRSLAGNING NR. 28 I LEIR NR. 28 OSLOFJORD
Arbm. Fd ONSDAG DEN 05.09.2018
Møtet fant sted i leirens Ordenslokaler i Horten.
Dørene ble åpnet kl. 19.00 med 41 egne patriarker
PE: Kåre Misje.
Etter at alle patriarker hadde funnet sine plasser, ønsket HP hjertelig velkommen til møtet.
Mu ansv.spilte : «Høstvise» sunget av Hanne Krogh.
Etter at åpningssangen var avsunget ble 1.HM prøvet. HP innestod for at alle de andre emb.menn kjenner
sine plikter.
Stedfortredere: Ytre leirvakt Gunnar Arnesønn Eggen, 2. teltvakt Jan Einar Stanger,
3. vakt Roy Svendsrud. 2. vakt Rune Korneliussen.
Sekr. refererte protokoll fra leirslagningen den 2.5.18 som var DGL +, godkjent uten kommentarer.
HP refererte brev fra OM i Reb. loge nr. 67 Cordelia hvor det fremmes forslag om å kjøpe nytt servise til
logegården. Kostnaden vil bli fordelt på OF loge nr. 40 Vern, Reb.loge nr. 67 Cordelia,
Reb. Leir nr. 26 Jarlsberg og leir nr. 28 Oslofjord. (Andel for leir nr. 28 Oslofjord blir kr. 10 000,-)
Dette var til orientering.
Det er vedtatt at det på Arb.møtene skal foregå noe mer enn bare opplesning. Derfor vil vi i kveld få
Instruksjon ved leirens Storrepresentant og et etisk innlegg av patriark Bjørn Hanssen Foynes.
Storrepr. Geir Eggum tok for seg passord og tegn i alle leirgradene. Samt informasjon om leirringen.
Patriark Bjørn Foynes kåserte over temaet: kjærlighet.
Avslutningsvis spilte Mu ansv. :Jeg synger meg en blå salme, sunget av Hilde Heltberg.
Leiren ble lukket kl.20.15.
På ettermøtet vil Stor repr. i loge nr. 27 Kong Sverre Alf Robert Johansen (en av to delegater fra distrikt
Vestfold) ta en gjennomgang av de viktigste sakene som ble behandlet på sommerens Storlogemøte.
Tønsberg den 06.09.2018.
Hans-Olav Fredriksen
Sekr.

Verdighet og Dannelse
Verdighet og dannelse ! Jeg smaker på ordene som et godt glass vin , og la
meg gjenta dem for dere : Verdighet og dannelse. Lyder de kjent ? Har vi
hørt dem før ? De synes som om de har forlatt det norske språket. For oss
som hører hjemme her i en slik Orden er det naturlig å ha et forhold til
nettopp slike ord som står for verdier vi prøver å identifisere oss med. Og la
meg i et innskutt avsnitt få legge til at selv våre ettermøter er aldri så
hyggelige og nødvendige, det er bl.a. der vi kan praktisere vennskapets,
kjærlighetens og sannhetens lære, så er det i Logesalene vi blir minnet om
vår Ordens verdier igjen og igjen. Det skiller oss fra å være en forening, det
gjør oss til innviede brødre i en Orden.
Men altså verdighet og dannelse, dere ! Hjertets dannelse !
Vår Patriark Hans Sverre
Sjøvold og Kristin
Monstad ble viet I Oslo
Rådhus fredag den
10.8.2018.
På vegne av patriarkene
I leir nr. 28 Oslofjord
ønsker vi hjertelig til
lykke med dagen og
Fremtiden.

I Aschehougs og Gyldendals Store norske leksikon finnes de ikke, men
derimot i et tysk leksikon er der en artikkel på mer enn 200 sider om dette
ordet dannelse og som går ut på at der er noen nødvendige samspillsregler
mellom det som kommer innenfra og ut og det som kommer utenfra og inn.
Dannelse er noe man er. Å være dannet er å ha god ballast, å stå for noe som
menneske. Den som ikke har rot i noe, har ikke noe å møte andre med.
1. del av 4 betraktninger ført i pennen av Eks Stor Kapellan Ole-Johan
Bay Gundersen.

Brev fra Distriktsstorsire i Distrikt 8 Bjørnar Andreassen.
Gode Brr.
Jeg har i dag vært i kontakt med Stor Sire Morten Buan angående den informasjon som ble sendt ut til
dere, som omhandlet Herold sine gjøremål. Det vil bli laget ny gjøremålsliste i løpet av høsten.
Konsentrer dere derfor om Logens Web.sider, synliggjøring og Landssaken inntil videre.
D-rådet har berammet møte tirsdag 23. oktober og dette møte flyttes fra Tønsberg til Horten. Møtet
starter kl. 19.00.
Vi vil denne dagen få besøk av Stor Sire Morten Buan som vil foredra om Stor Sires grunnsyn på
lederskap og ledelse i vår organisasjon. Det blir også anledning til å stille Stor Sire spørsmål av ulik
karakter som dere måtte ha på hjerte.
Det blir enkel bespisning. Matutg. dekkes av D-rådet, reiseutg. dekkes av den enkelte Loge/Leir.
Vær vennlig å melde fra til meg innen 15. oktober dersom noen fra din Loge/Leir ikke kan
møte. Målgruppe for denne kvelden er:
•
•
•
•
•

Storrepr.
OM
UM
HP
1. Høvedmann

Med broderlig hilsen i V. K. og S.
Bjørnar Andreassen
Distrikts Stor Sire
Distrikt nr. 8 Vestfold

Årets gang
Så plutselig kommer våren litt regn,
og så er det grønt. Vårsola varmer og smiler
og alt omkring er skjønt.
Så plutselig har vi sommer, du kan kjenne dens fine drag. Du
kan ane og se at den kommer så stille som en junidag.

Vi vil ikke tenke på høsten, men plutselig — sangfugler drar,
og vi sitter igjen med trøsten om alt det som sommeren var.
Den lengste økta som venter er alltid når høsten dør, i oktober
— og vinteren henter oss inn i sitt iskolde slør.
Men et forår har livet i seg — å, denne velsignede vår, vil alltid
gjennom livet gi deg sin sang gjennom alle år

Knut F. Dahl. Loge nr. 3 Eystein. Fra "FOR ALMUEN'. nr. 1-98.

Sak: Betaling av mat v/servering i leiren.
Brev fra UM i Loge nr. 85 DTH.
UM uttrykker bekymring over at det vil være vanskelig å få vanlige brødre i hans loge som ikke
er patriarker til å stille som serveringshjelp på leirslagningene, hvis de må betale for maten.
Det var konsensus i kollegiet om at de fra den enkelte loge som ikke er patriarker vil kunne få
gratis mat v/servering i vår leir. Dette er et unntak og 1HM har gitt tilbakemelding til UM i
loge 85 DTH om dette. Øvrig personell som er patriarker vil kun motta en fl. vin for
jobben og må dermed betale for maten. Det presiseres at de som kommer innunder unntaket selv
må ta kontakt med de som sitter og mottar betaling og gi beskjed.

Sekr.

Ansvarlig redaktør:
Hans-Olav Fredriksen
Jutulvn. 25 D, 3122 Tønsberg
Mob.:41614378
e-post: hofredriksen@gmail.com

