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FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
Kjære Patriarker !.
Igjen er det adventstid og lys tennes og gir oss håp om fred på jorden.
O
Herre
Deg vil jeg be;
Gjør min sjel like
vakker som mitt tre,
med kjærlighets lys som
brenner, omfavner og varmer
mine venner. La mine tanker , ord
og min dåd, følge tålmodighets og
fornuftens råd. Og hånden som pynter
granen , la den lindre og hjelpe en annen.
Hold stigen fast i Din hånd , slik at Troens,
Håpets og Barmhjertighetens ånd ved stjernens topp
Kan vise meg vei og lede meg fast og nærmere Deg.
O Herre,
Deg vil jeg be:
Gjør mitt hjerte like vakkert som mitt tre.
Et godt leirår er tilbakelagt med gode leirslagninger. I DKP-graden ble 7 patriarker
opphøyet og tildelt leirens ring. Gratulerer med ringen som er det synlige bevis på deres
forhold til vår Ordens lære.
Julemøtet ble godt gjennomført med 56 egne patriarker og tre gjester: DSS Bjørnar
Andreassen , HP Morten Moen leir 8 Vestfold og Eks HP Odvar Schrøder.
Jeg vil sammen med kollegiet ønske patriarkene med familie en velsignet jul og et godt
nytt år.
Vel møtt til leirslagninger i 2019 !
Med Patriarkalsk hilsen i Tro ,
Håp og Barmhjertighet.
Kåre Misje
Hovedpatriark

Siden sist!:
Leir nr. 28 avholdt “Yngre patrarkers aften onsdag den 3. Oktober 2018
Patriarkene Jarle Moe og Helge Rakaas holdt et tankevekkende innlegg
om det å være en Ordensbror.

På denne leirslagning deltok 44 egne patriarker og 11
gjester.
Eks DSS I district 5 hilste patriarkene I leir nr. 28 Oslofjord
Det påfølgende møtet som var DKP +. Opphøyelse I Den Kongelige Purpurgrad, gikk av
stabelen den 7. November med 7 resipiender. Se foto under!

Fra v. Jarle Moe 117 oseberg, Bjørn Arne Connolly 85 De Tre Holmer, Rune Roberg117
Oseberg, Geir Bang 40 vern, Morten Olsrød117 Oseberg, Rolf Birger Bendiksen 40 Vern
og Stian Nilsen 117 Oseberg.
Kopiert med tillatelse fra fra “Osebergposten” nov. 2018
Det presiseres at fotografi av medlem I loge 117 Oseberg Hans Sverre
Sjøvold og hans ektefelle I en tidligere utgave av denne Leiravisen ved deres
bryllup også er gjengitt med tillatelse av “Osebergposten”
Vi kommer tilbake I romjula med fyldig dekning av et meget vellykket julemøte den 5.12.18

Verdighet og Dannelse
Del 2 fra et innlegg av vår Eks Stor Kapellan Ole Johan Bay Gundersen.
Hvis en samtale skal vare mer enn to sekunder, holder det ikke bare med ITkompetanse eller å være en god mekaniker. Å legge vekt på dannelse er å
Understreke hvor viktig det er å være underveis . Det ligger forventning,
spenning, modning og fin oppdragelse I å matte arbeide seg fremover mot et
mål. Ikke at jeg alt har grepet det, men jeg strekker meg etter det som skrevet
star. I det såkalte postmoderne samfunn finner man dystre trekk,; et
informasjonssamfunn med svekket tro på sikker kunnskap og med liten tro på
planer, styring og system. Tro på fremskritt er erstattet av tvilen og av
risikosamfunnet. De gamle sammfunnsverdier går I oppløsning og de
tradisjonelle kulturfellesskapene er I ferd med å bli borte. Den eneste sannhet
som synes å være igjen er at min sannhet er like god som din. Uten fellesskap
blir individet stående alene. De gamle fellesskap blir erstattet av en
individuaualisert verden der stadig flere tviler på at det er mulig å komme frem
tile n felles moralkodeks. Tilt ross for økt kunnskap, eller kanskje p.g.a. økt
kunnskap, mener jeg allikevel å se en større søken etter holdepunkter som
verdier, nettverk, nærhet, sjelefred og ro.
Det motsatte av dannelse er hardhjertethet, evnen til å se en annen vei, til å
se bort fra menneskelig lidelse, en intoleransens og egoismens seier hvor
mennesker selv bestemmer hva some r ret tog galt, hvor hevdvunne sannheter
trekkes I tvil, hvor jeget er den som bestemmer. Samvittighetens rødt blir
sterkt trukket I en slik tid.Det blir ret tog slett spørsmål om hva du kan oppnå
I forhold til hva du risikerer: en ren kalkulering, dvs. Moral som regnestykke,
hva lønner seg for meg? Før var det enklere: en lov var en lov. Noe var riktig,
andre ting var gale. Nå tenker stadig flere; Jeg skal avgjøre hva some r lov.
Mange synes denne tankegangen er positiv. Et tegn på at man selv tar ansvar
for hva some r riktig og galt. Men det er en skrøpelig moral hvor jeget er livets
referansepunkt. Jegets avgud heter det hos oss.
Vi ser resultatet I manglende empati, omtankeog medmenneskelighet.
Red.

Julen 2018.
Gode patriarker.
Skal vi lære noe av våre ritualer, må vi forstå og oppleve hva de betyr og hvordan de skal
etterleves. Jeg vil trekke frem en formulering fra det vi gjerne kaller barnelærdommen, som
viser hvor forskjellig en god og dårlig oversettelse kan virke. I bibeloversettelsen fra 1930
fant vi denne formuleringen: «Salige er de fredsommelige - -». Å være fredsommelig er
nesten ensbetydende med å være passiv. Da dukker et sentralt spørsmål opp: Skal vi som
patriarker være passive, hvis vi skal være fredsommelige, så er vel svaret nærmest ja.
I bibeloversettelsen fra 2011 er setningen formulert slik:
«Salige er de som
skaper fred - »
Denne setningen forstår vi helt
annerledes. Her er poenget å skape noe, være aktive for å oppnå det gode, det er å få fred. I
2018 har vi blitt minnet om avslutningen av første verdenskrig der over ni millioner
stridende og syv millioner sivile ble drept. For kort tid siden holdt den nå 86 år gamle
Mikhail Gorbatsjov en flammende appell til alle mennesker av god vilje, om å fjerne all
krig. Vi er mange ressurssterke patriarker som lever våre daglige liv rundt i hele Norge.
Der kan vi bety noe avgjørende. Hvis vi blir fredsommelige, blir vi passive tilskuere til
livet. Det er en fjern tanke for våre rituelle lærdommer. Hvis vi vil «skape fred» blir vi
derimot aktive og deltakende.
Som leirmedlemmer bør vi ha et skjerpet blikk på våre omgivelser. Vi skal se etter de
foreldreløse, de syke, de ensomme, de forlatte, de som livet har fart ille med, de fattige og
de trengende. Du behøver ikke lete lenge. Strengt tatt behøver du ikke å lete i det hele tatt.
Derimot må du ha et våkent øye og et empatisk sinn.
Kanskje skal vi ha som intensjon å skape fred og forsoning, og skape et bedre liv for alle
dem som Odd Fellow Ordenen til alle tider har omtalt i sine budord.
Jeg ønsker alle patriarkene en fredsskapende høytid.

Med patriakalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet
Morten Buan
Stor Sire
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