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TELT
FRA PATRIARKENS TE
LT
KJÆRE PATRIARKER!
Atter går vi mot slutten av et Leirår. Når jeg sitter og forsøker å samle
tankene over det som har passert på Leir-slagninger og ettermøter så blir
jeg som hovedpatriark ydmyk og takknemlig for den oppslutningen som
har vært tilstede rundt disse.
Innholdet i våre ritualer gir oss en åndelig utvikling hvor vi lærer å se på
vår tilværelse med omtanke for andre mennesker uansett hudfarge og
religion.
Dette felles mål som alle religioner tilstreber, dog hver på sin måte er at vi
som medmennesker skal være med på en utvikling hvor vi efter beste evne,
oppriktig og ærlig, skal ta vare på hverandre og forsøke å dyrke frem en
tilværelse basert på disse verdier og egenskaper.
Våre ritualer viser oss veien å gå. Og det er vel denne åndelige søken som
gjør at vi den første torsdag hver måned søker sammen i våre
leirslagninger.
Det gir vår vandring en ekstra ballast. Denne ballast kan fra tid til annen
føles tung å bære når vi føler at vi ikke strekker til - men den gir også kraft
og styrke til å møte hverdagens problemer når de kommer.
Kjære Patriarker. La våre valgspråk og innholdet i våre ritualer være
drivkraften i vår tilværelse.
Takk for fremmøte på våre Leirslagninger.
Å tjene Leiren er et felles ansvar som vi ikke må glemme og husk at det
er vår felles interesse som skaper trivsel og fremgang for Leiren..
Reidar Bjørkmark

Hovedpatriark

Nye Patriarker opptatt på Leirmøtet den 2.febr.2006
Loge nr. 15 Kongshaug
Jensen Gunnar
Dallager Henry
Bjørnstad Birger
Jensen Jonny Jakob
Klepaker Johannes
Riege Kjell Krohn
Loge nr. 26 Svenør
Johnsen Thor Sverre
Thorstensen Per
Aanstad Kjell Arne
Hovland Bernt Roar
Lie Ragnar
Rimstad Alf Richard

Loge nr. 48 Færder
Fjære Gunnar Edvart
Loge nr. 85 De Tre Holmer
Matre Åge Helge
Sørstrøm Rolf Normann
Berg Øyvind (opptatt i Leir nr. 17
Buskerud Drammen, den 10.02.06)

Loge nr.117 Oseberg
Hansen Per Kristian
Skjuve Runar Bjaaland
Brevik Øyvind

Loge nr.27 Kong Sverre
Dalva Tor
Loge nr.40 vern
Valen Johansen Pål
Solberg Sverre
Jakobsen Bjørn
Paulsen Ketil Olav

Loge nr. 120 Colin Archer
Pedersen Sverre Lorentz
Pedersen Arild Oscar
Eikenes Ole Peder
Ring Kaare
Klipper Kristian

”PATRIARKEN” ØNSKER DE NYE PATRIARKENE VELKOMMEN
I VÅR LEIR, OG HÅPER AT DERES VIDERE VANDRING VIL VÆRE TIL
GLEDE BÅDE FOR DEM OG OGSÅ FOR VÅR ORDEN !
RED.

MØT SÅ OFTE DU KAN !

Meddelelse fra Web ansvarlig i Leir nr. 8 Vestfold, Eks OM Geir Eggum
I skrivende stund er vi i ferd med å komme på nett med egen hjemmeside
for vår leir.
Der vil det ligge masse opplysninger om leiren og ordenen.
Du vil også finne de siste utgavene av ”Patriarken” som du kan gå inn å lese,
og nye utgaver vil bli lagt inn etter hvert.
Klikk deg inn på www.Oddfellow.no og klikk på kartet (Vestfold) og Loger/leire.
Geir Eggum Sekr.

Vennskap – Kjærlighet
Sannhet

Påsken står for døren
Det er sagt så mangt om livet her i
verden, Wildenwey kalte det et
pust i sivet.andre sa at det var kun
et skritt på ferden.
Noen lever ut sitt eget liv i andres
andre har nok med sitt eget jeg,
men ingen kan vel egentlig
klandres for at han velger sin egen
vei.
For livet byr på sorg og gleder og
derfor bør en takke dertil og ta hva
livet for oss bereder og håpe den
endelige dom blir mild.
For hvis man lever så greit man
kan og tar livet sitt med godt
humør så vil jeg si som salig
Vinkelman at man blir akkurat så
gammel som man bør.
Patriark Robert Gunnerud

Å utbre vennskapets – kjærlighetens og
sannhetens grunnprinsipper blant
menneskene, å undervise dem i
kjærlighet til Gud og deres neste,
og lære dem at ord ikke er nok,
men at disse lærdommer må omsettes
i handling for at hver enkelt efter beste
evne kan bidra til menneskenes
forbedring og fullkommengjørelse – er
Odd Fellow Ordenens formål.

Et hjertesukk fra vår Kasserer
Kjære Patriarker, når dere betaler
kontingent, vær så snill å oppgi deres
eget navn og deres Loge-nr.
på giroblanketten. Det er en del
ektefeller/samboere som betaler, og da
uten å oppgi det riktige navnet.
Dette medfører store problemer
og kan medføre at det blir purret
på allerede betalt kontingent.
Takk!
Med hilsen i T.H og B
Lars Nøklegaard Andersen
Kasserer

På vårt leirmøte den 2. mars-06
hadde vi besøk av Thorvald
Stoltenberg.
Han holdt et minnerikt foredrag
om sitt mangslungne liv og levnet,
dette var en meget interessant aften
hvor vi møtte et stort og varmt
menneske, og en stor Statsmann.
Og ikke minst far til vår
nåværende
Statsminister.
Red.
Thorvald Stoltenberg i kjent positur

Patriarkene venter på maten

Eks DDSS Rolf W. Olsen underholder på piano

Vi går til bords
Fotograf denne kvelden var: Sekr. Kjell Aanstad 26 Svenør.
En stor takk til Patriark Kjell.

1. HM Odvar Schrøder var en av de
sentrale personene i å få Stoltenberg
til leiren.
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