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FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
KJÆRE PATRIARKER!
” Å holde på juli er ganske umulig, og vekk som et pust er august sier dikteren ”.
En sommer går så fort. Høsten er her igjen med nye oppgaver og krav.
Men også med nye gleder. En av gledene er leirmøtene som tar til igjen. Møtene
kommer selvsagt til å gå sin gang efter sine gamle fine ritualer, men kollegiet kommer
til å være opptatt av det tilstundene 50 års jubileum i februar 2011.
Som mange sikkert vet vil vår Yppersteprest, Dag Virik fratre sitt embede på grunn av
utnevnelsen til Distrikts Stor Sire. Vi ønsker ham lykke til,og vet at han er rett mann på
rett plass. Vi takker ham for den tiden han har virket, og for den måten han har utført
sine oppgaver på. Samtidig takker vi Jonn Wøllo for hans tid som Distrikts Stor Sire.
Han har utført sine embedsplikter på en meget fin måte, og det har vært en udelt glede
å samarbeide med ham.
Utnevnelsen av Dag Virik kom midt på sommeren, men Nominasjonsnevnden var
kvikke på labben, og foreslår Eks Overmester Brynjar Herland som ny
Yppersteprest.
Vi håper alle har hatt en god sommer, og at entusiasmen for leirarbeidet er usvekket.
Hovedpatriarken gleder seg til å begynne på nytt efter sommeen, og ser frem til et godt
høstsemester.

Øivin Eriksen
Hovedpatriark.

TIL ETTERTANKE!
Sommerferien er over og mange har fått en etterlengtet pustepause i en travel hverdag
”Ferie det er å gjøre noe annerledes” heter det.
Mange drar til varmere land. De fleste nyter ferien hjemme eller på sjøen eller hytta.
”Livet det er å være på reise” det mest spennende er selve reisen og ikke målet i seg selv.
Når barna blir store da…………… Når vi bare har fått oss en utdannelse så……
bare vi får nedbetalt gjelda så…………….. alle vet vi at drømmer er bra.
Det å se fremover det driver oss fremover. Men vi oppdager som oftest at ikke alt går helt
som planlagt i livet.
Det fornemste sa min gamle mor bestandig, det er å ha helsa.
Og som Danske Storm P. har sagt det: Fidusen er at besidde kontanter.
Begge kan vel ha rett på en måte. For hva skal man med kontanter om man ikke har helse
til å bruke dem?
Det som er viktig når vi møter motgang og ikke alt ”går på skinner” er å ta det med
fatning og å kanskje fire litt på våre krav. ”Hvorfor være stor når man er lykkelig som
liten” La oss lære å leve med litt resignasjon og ydmykhet over at det alltid vil være
mennesker som er større enn oss.
La oss møte kritikk med positive øyne. Noen har engang sagt at kritikk egentlig er
skjult ros. De fleste av oss har vel fra tid til annen blitt irettesatt av noen som
mener seg å ha monopol på sannheten eller det som egentlig for dem er det korrekte.
Bastanthet og skråsikkerhet bunner som regel i dårlig selvbilde, markeringsbehov
likeså.
Vi Odd Fellows ser også fremover. Noen ser frem til å bli ferdige med sin periode
i et verv eller frem til nye utfordringer. En klok har en gang uttalt: Du skal legge listen
for dine ambisjoner så høyt at du kan gå rakrygget under den.
Vi har forventninger, håp. og noen, (som er helt nødvendig for vår Ordens vekst),
har ambisjoner om å løfte enda tyngre bør og å påta seg enda større ansvar for Ordenen.
Jeg har her forsøkt å dele med dere noen tanker jeg har gjort meg om livet som
Ordensbror og medmenneske.
Med broderlig hilsen i V.K og S. i T.H og B.
Hans-Olav Fredriksen
red. ”Patriarken”
2.HM i Leir nr. 8 Vestfold

Leir nr. 8 Vestfold
Embedskollegiet 2009 - 2011
Bak fra venstre: Kass. Ove-Geir Olsen, 2.HM Hans-Olav Fredriksen,
Sekr. Andreas Vaage, Skm. Fritjof Aasvang, YP Dag Virik
Foran fra venstre: 1.HM Geir Eggum, HP Øyvin Eriksen,
Eks.HP Odvar Schrøder, Storrepr. Knut Eriksen,

Leir nr. 8 Vestfold fyller 50 år.
Utdrag fra Kollegiemøtet i leir nr. 8 Vestfold den 7. januar 2010:
Kollegiet i Leiren har lagt følgende rammer for forberedelsene. Det nedsettes to komiteer:
Jubileumsberetning
Dag Virik , leder
Håkon Henriksen

Jubileumsfest
Geir Eggum, leder

Komiteene utvides med innspill fra leirmøtet. Jubileumsfest lørdag 05.02.11 passer med Leirens
stiftelsesdag 05.02.61 og man undersøker om Park Hotel, Sandefjord er tilgjengelig.
Kollegiet fastsetter forøvrig rammene.

Redaksjonen gratulerer Bror Morten Buan med valget til Stor Sire for vår Orden
for perioden 2010 – 2014. Og benytter her også anledningen til å gratulerer de nyvalgte
Storembedsmenn.

MØT SÅ OFTE DU KAN, DET BETYR
ANTAKELIG OFTERE ENN I DAG.
∆ NR. 8 VESTFOLD
Stockflethsgt. 22, 3210 Sandefjord
Tlf. 33 46 36 72
Møte kl. 19.00 hver 1. torsdag i
måneden.
Alle møter åpnes i
Patriarkgraden
02.09 Arbm. EI DSS
07.10 Arbm.
04.11 DKP + Galla
02.12 Arbm. Julemøte
12.01 Arbm. Regnskap/budsjett
(Holmestrand)
05.02 50-års jubileumsfest. Galla.
Lørdag
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