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FRA PATRIARKENS TELT

det

KJÆRE PATRIARKER!

du

Høsten går inn i adventstid og julen nærmer seg.
Det er tiden hvor tradisjon følger tradisjon frem til julehøytid.

vil

Slik er det også i vår Orden hvor rituelle møter følger oss i vår
vandring.

at
andre
skal
gjøre
mot
deg

Tradisjonene eller ritualene i vår Orden er ikke avhengig av tid
og sted, men bør være med i vårt indre til enhver tid.
I vår leir er det tradisjon med DKP grad i høstterminen, og i år
kunne vi gratulere 9 patriarker med denne grad og leirens ring
som det synlige bevis på Deres forhold til vår Ordens lære.
Patriarker, la oss ikke glemme det budord som alltid står skrevet på
”Patriarkens” forside.
Jeg vil sammen med kollegiet ønske patriarkene med familie
en riktig God Jul og håper å se så mange som mulig i våre
leirslagninger fremover.
Vårt første møte starter i Tønsberg 8. januar 2004, merk dagen!
Per Evensen
HP

50 års Ve Ju. tildeling i Loge nr. 40 Vern
Onsdag den 15. oktober 2003 til
Bror Sverre Lyngaas Dahl

Loge nr.40 Verns nye 50 års Veteran Sverre Lyngaas Dahl
til venstre, flankert av Eks Stor Sire Johan Krohn, som forestod
den høytidelige handling ved å overrekke Veteranjuvelen.
Bak, OM i Loge nr. 40 Vern, Karl Otto Husberg Pharo.

Det var en meget stilfull og høytidelig Ve Ju-tildeling de ca. 60
tilstedeværende brødrene var vitne til denne onsdagen i Loge nr. 40
Verns Ordenslokaler i Horten.
Etter høytideligheten i logesalen ble det servert en meget smakfull
lammesadel i fløtesaus med tilbehør og rødvin. UM Roald Thysnes
ledet taffelet på en profesjonell måte med mange taler og tilhørende
blomsteroverrekkelser.
Det så også ut til at hovedpersonen, gjester og egne brødre hygget seg på
ettermøtet, som ble avsluttet en gang ut i de små timer.
Red.

OM i Loge nr. 40 Vern Karl Otto Husberg Pharo gratulerer
aftenens Veteran med 50 års-Juvelen og overrekker blomster
fra Logen og dens Brødre.

SDSS Jens Flakstad hilser den nye 50 års Veteranen Sverre Lyngaas Dahl
(Som en kuriositet kan nevnes at det ved bordet denne aften faktisk satt 4 brødre
som innehadde 50 års Ve Ju. :først aftenens jubilant Sverre Lyngås Dahl, deretter
DDSS Jens Flakstad, så Eks Stor Sire Johan Krohn og til slutt Eks Stor Kapellan
Johan Wilhelm Fraas)

DSS Jonn Wøllo
Tale ved bordet Ve Ju tildeling, Loge nr. 40 Vern den 15.10.03
Bror Eks Stor Sire, bror OM, kjære jubilant, mine brødre!
Det er med glede jeg hjerteligst gratulerer
bror Sverre Lyngaas Dahl som her jubilerer
og feirer som logebror 50 aktive og arbeidssomme år,
en innsats det i dag respekt av står.
50 års aktivitet med Ordenens berikende budskap og lære
har gitt deg et godt broderfellesskap til alle brødrenes ære.
I 50 år du sto så trofast ved vår side.
Med trofast mot og vilje god du hjalp oss å stride.
Det er en liten trofast flokk man alltid fant her inne,
logens eldre, faste stokk, der kunne man deg finne.
Du gjorde alltid rett og skjel og eide hjertevarme,
og derfor finner du i kveld hos alle åpne arme.
Både hjemme og borte i festlige lag
er det godt å få takke når man føler velbehag.
Og nettopp det har den deiligste serverte mat oss gitt i kveld,
i tillegg til synet av dette vakkert pyntede bord og omsorgsfullt
stell.

Et Land
Herren hadde gitt løfte om at Abraham og hans ætt skulle få et spesielt land,
Kanan, løftets land.
Gjennom verdenshistorien kan vi se hvordan Gud gang på gang oppfyller sitt
løfte og gir landet tilbake til Abrahams ætt, Jødene.
1) Først fikk de landet gjennom Abraham selv i forbindelse med at Gud
kaldte Abraham.
2) Mange hundre år senere er jødene blitt et trellefolk i Egypt.
Gjennom Moses og Josva gir Gud dem landet tilbake.
3) Etter enda en lang tid blir jødene ført bort til fangenskap i Babylon.
På ny oppfyller Gud sitt løfte, og folket får vende tilbake og bygge opp sitt land.
4) År 70 e.Kr. gjør jødene opprør mot okkupasjonsmakten, Romerene.
Opprøret blir slått ned, og Romerene sender jødene bort fra sitt land.
I GT kan vi se mange profetier som beskriver handelsene i forbindelse med dette.
Herren skal spre deg blant all folkene fra den ene enden av jorden til den andre.
(5 Mos 28,64)
Der vil folket bli rammet av store lidelser(5 Mos 28,65-67)
Men Gud vil bevare jødene som et folk(3 Mos 26,44)
Og igjen skal Herren din Gud samle deg fra alle folk han har spredt deg iblandt
(5 Mos 30,3)
Det står til og med presisert i GT måten de skal komme tilbake på.
Over sjøen og gjennom luften, de flyr som duer til sine dueslag(Jes 60,8-9)
Århundrene gikk, og først på 1900-tallet var det teknisk mulig å komme tilbake
til Israel luftveien.
På 1900-tallet vender mange jøder tilbake til det land hvor deres forfedre bodde
I mer enn 700 år tidligere.
I 1948 ble Israel igjen en nasjon,
Gud har ikke glemt sitt løfte til Abraham.
1.HM Knut Eriksen

MØT SÅ OFTE DU KAN I LOGE OG
LEIR DA VIL DU TA MED OG
OGSÅ GI POSITIV BALLAST TIL
GLEDE FOR DEG SELV OG OGSÅ
FOR LOGEN /LEIREN !

Patriarken retter:
I listen over valgte og utnevnte

En dikter har skrevet dette
om suksess:

embedsmenn i leir nr. 8 Vestfold
for perioden 2003 til 2005,
i siste nr. av Patriarken,
snek det seg inn et par feil:
Som 3. LV skal være:
Jøran Vittring
Loge nr.27 Kong Sverre
Som 4.LV skal være:
Odd Dagfinn Grønlid
Loge nr. 27 Kong Sverre
Vi beklager!
Red.

Leir nr. 8 Vestfold.
DKP-Patriarker 6. nov. 2003

Hvis du ler ofte og mye og vinner
intelligente menneskers respekt og
små barns hengivenhet.Hvis du
gjør deg fortjent til ærlige kritikeres
ros og tåler at falske venner
forråder deg.hvis du vet å sette pris
på skjønnhet,hvis du kan finne de
beste sider hos andre.Hvis du
etterlater deg verden litt bedre enn
den var-enten gjennom barn som er
sunne, en velstelt hageflekk, en
sosial forbedring eller noe annet
positivt.
Hvis du vet at i hvert fall et levende
vesen har kunnet puste litt lettere –
fordi du var til.
DA HAR DU HATT SUKSESS
MIN VENN!

Loge nr. 15 KONGSHAUG
Olav Lars Løvoll
Kaare A, Mathiesen
Fred Magne Olafsen
Arne O. Nyland
NYTT OM LANDSSAKENLANDSSAKEN
-SOS
Loge nr. 26 SVENØR
VINCENTE

STATUS PÅ LANDSSAKEN 2003
SOS BARNEBY I SAN

Arild Wagn Petersen
Loge nr. 40 VERN
Lars Nøklegaard Andersen
Aage Nyland
Loge nr. 117 OSEBERG
Petter Alf Johansen
Leif Augustin
”PATRIARKEN” gratulerer dere
med ringgraden!

I EL SALVADOR :
PR.: DEN 24. NOV. 03,
HAR DET KOMMET INN :
TOT. KR:

5 587 000,-

Den nyutnevnte Distrikt Stor Sire har ordet:
Kjære Patriarker !
En hektisk høsttermin nærmer seg slutten.
Embedsmannsinstallasjonene rundt i logene var en god opplevelse. Å få møte så mange ivrige,
interesserte og gåpå-villige logebrødre var svært inspirerende for meg og de øvrige storembedsmennene.
Logelivet er helt avhengig av gode og villige embedsmenn. Jeg ønsker alle kollegiene og
embedsmennene lykke til i det viktige arbeidet.
Vår store innsamlingsaksjon er i skrivende stund også i innspurten. Dette er den største humanitære
aksjonen noensinne Odd Fellow har vært engasjert i. Jeg er veldig stolt over logene i vårt distrikt. Alle
logene har stilt med minst det antall bøssebærere som var forespeilet og forventet. Dessuten må alle
aksjonsgruppene roses. Det er de som har stått for alt det praktiske arbeidet – med mange møter og
telefoner. De har arbeidet med stor entusiasme og utholdenhet.
Jeg er virkelig imponert over stor kreativitet i de enkelte aksjonsgrupper, over ideer, tiltak og
arrangementer som er gjennomførte for å samle inn penger. Her er vist utrolig god lagånd, som
forhåpentligvis også har styrket samholdet og fellesskapet. Derfor håper jeg inderlig at vi når det
pengeresultatet vi hadde forventninger om.
Et annet positivt aspekt ved aksjonen er den gode omtale og synliggjøringen vi har oppnådd. De fleste
aviser i distriktet har hatt en eller flere artikler om aksjonen og de lokale arrangementene som har vært
gjennomførte. Vi er blitt presenterte i radio og TV. Dette er noe vi håper å dra fordel av senere på ulike
områder.
Julen nærmer seg også. Den store høytiden vi ser så fram til i barnlig glede. I den anledning vil jeg
takke for godt og givende samarbeide, og jeg ønsker alle brødrene og patriarkene en riktig god og
velsignet julehøytid.
Med patriarkalsk hilsen i T. H. og B.
Jonn Wøllo
DSS

JULEHØYTIDEN
minner oss om at vi ikke er alene. Ingen av oss er løsrevne
atomer som svever omkring i rommet og dulter borti
andrenåog da, rent tilfeldig.
Vi er deler av et hele, av noe som omfatter og
omslutter oss. Som vi sitter der i en hustrig desember måned og strever med våre
huskelister og kort, er det godt å få en påminnelse om at det finnes mennesker i vår
tilværelse som virkelig er verd alt styret og ståket, og at disse menneskene
synes at også vi er verdige deres omtanke.
Julen synliggjør båndene som binder oss sammen , tråder spunnet på kryss og
tvers mellom medlemmer alle av samme
familie,, menneskenes.
D.E. Westlake

Hva er et SMIL og hvilken betydning har det?

*
Det koster ingen ting, men skaper meget.
Det beriker den som tar i mot - uten å belaste den som gir.
Det kan skje plutselig,
og minnene om det kan enkelte ganger vare evig.
Ingen er så rike at de kan leve lenge dette foruten,
og ingen er så fattige
at de ikke kjenner seg beriket av det.
Det skaper lykke i hjemmet, fostrer godvilje i business,
og har stor innvirkning på varig vennskap.
Det gir ro og hvile til de svake,
dagslys til de misnøyde solskinn til den sorgfulle.
Det kan ikke kjøpes, lånes eller stjeles,
for smilet er noe som ingen på jorden kan få
uten at noen gir dem det.
OG - dersom noen av vennene dine
en dag skulle være alt for trette til å gi deg et smil,
Hvorfor ikke gi dem et av dine?

*
Johan Wilhelm Fraas

KLING
KLING NO KLOKKA ! RING OG
LOKKA, RING OG LOKKA
FRÅ TUSUND TÅRN! TONA UM
FRELSA! KALLA OG HELSA
MED FRED GUDS BÅRN!

En velsignet julehøytid og et godt og helsebringende nytt år
ønskes alle lesere av ”PATRIARKEN”
Red.
Anvarlig redaktør:
Hans-Olav Fredriksen Buskv.243152 Tolvsrød tlf. 333 24490
mob. 92803047. e-post: han-fre@online.no

Redaksjonen vil gjerne overbringe en stor takk til
alle som har bidratt til stoff i ”PATRIARKEN”
Inneværende år.

