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FRA HOVEDPATRIARKENS TELT

det

KJÆRE PATRIARKER!

du

Takk for et hyggelig og godt besøkt februarmøte, en flott velkomst til
17 nye patriarker.
Vi gleder oss alle til å være med på Deres videre vandring.Et godt fremmøte
styrker leiren samtidig som det styrker kontakten mellom brr og logene i
distriktet.HP, kunne dessverre ikke være til stede under ”regnskapsmøtet”
men har tatt ad notam innspillet om kostnat og nytteverdi av ”Patriarken”
og har satt i gang evaluering i forhold til kostnader, nytteverdi, distribusjon
og redaksjonskomite.Samtidig er det naturlig å berømme vår dyktige
redaktør med det arbeidet han nedlegger og det resultat han har nådd
innenfor det budsjett som har vært stilt til rådighet. Vi har en aktiv, engasjert
og positiv redaktør som vil bli en viktig deltaker i evalueringen.
For raskt å berolige de patriarker, som allerede har signalisert støtte til
fortsatt utgivelse, så vil ”patriarken” fortsette som planlagt med forsøk på
alternativ trykking.
Leiren består i dag av over 400 patriarker. Av denne medlemsmassen er det i
snitt ca.75-80 stk. som møter jevnlig. For de resterende som på en eller
annen måte ikke kan møte så ofte, så vil ”patriarken” være deres kontaktledd
til leiren. Trolig er det utgangspunktet for ”patriarkens” opprinnelse.
Det er viktig å henlede oppmerksomheten på det arbeide, som logenes
kontaktmenn til leiren utfører, i forbindelse med distribusjon i sin loge.
Leiren er glad for det arbeide som logenes br/patr. har påtatt seg.
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Per Evensen HP

Israel:
Vi ser det daglig på TV, hører om det i radio, selvmordsbombere-steinkasting-voldsomme
opptøyer på Gazastripen-rakettangrep inn i Palestinske områder, hus blir jevnet med jordenPalestinere roper på hevn-gråtende Palestinske mødre av ungdom som
valgte Jihad-hellig krig. En betongmur reises rundt et plaget Israelsk folk for å beskytte seg
mot selvmordsbombere.
Kan vi forstå det som utspiller seg foran våre øyne ?
Vi overværer våre loge og leirmøter, og hører om de høyverdige mål vi skal sette oss.
Om kjærlighet om å bli mer menneskekjærlige om sannhet og vennskap.
Er vi i stand til å fatte motiver-årsak og virkning av det de to partene i Midtøsten holder på
med?
Er dette religiøst betinget, er det ondt blindt hat, og hvorfor. Er det kampen om
landområder, er det kampen om rent vann, er det kampen om egenverdi, om å eie en kultur
som noen forsøker å knuse.
Det Israelske folk mener selv at de er utvalgt av Gud, og at deres hjem ligger der de mener
gamle skrifter påpeker at de stammer fra.
Palestinerne derimot aksepterer ikke at Jødene har noe som helst krav på dette
området, men at Jødene har tatt seg til rette og stjålet deres land, og at det er De selv som har
historisk rett til landet.
Det vi alle kan være enige om er at det ikke finnes en entydig løsning på de
grunnleggende konfliktene som finnes i Midtøsten. Ingen har monopol på noen absolutt
sannhet i denne saken, men det som er sikkert er at dette ikke kan fortsette.
Det er i ferd med å vokse frem sammenslutninger på begge sider, som arbeider for
og som ønsker en tilnærming, ikke minst den unge generasjon, som nå søker sammen og
er i ferd med brobygging mot de politiske kreftene i begge land. Noe som for bare få år siden
var utenkelig.
Det sterke ønsket om fred og forsoning tror jeg fører frem, men det vil ta tid.
Kanskje en generasjon før misforståelser mistro, hat og forskjellig tro vil finne sammen.
I mellomtiden må vi hver enkelt av oss, i vår loge og leir, fortsette å søke de høye mål vi
setter oss, i håp om at også lederne i konfliktområdet i Midtøsten forstår at det kun er en vei
til løsning, nemlig Vennskap-Kjærlighet og Sannhet.

Red.

”Patriarken” kan meddele at
følgende Brr. I distrikt 8
er berettiget til å motta Ve Ju:

Leir nr. 8 Vestfold fikk den 5/2-04
17 nye patriarker:

15 Kongshaug
NAVN

LOGE NR.

Syvertsen, Lester
Thomsen, Hans E.

15 Kongshaug
”

Lundgren, Petter Johan

26 Svenør

9/2-04 50 Ve Ju
Sverre Gundersen

Bentzen, Arnfinn

27 Kong
Sverre

8/3-04 25 Ve Ju
Peder Wilfred Olsen

Kristoffersen, Gunnar A.
Bochelie, Axel Johan
Glattetre, John
Steffensen, Arne Olav
Pedersen, Jens Arnold
Gunnerud, Robert

40 Vern
”
”
”
”
”

Berg, Øivind
Amundsen, Asle
Wirckola, Paul N.

48 Færder
”
”

Paulsen, Jan Åge

85 De Tre
Holmer

Klemmetsby, Jan
Todal, Ole H.
Pettersen, Roland

117 Oseberg
”
”

1/3-04 40 Ve Ju
Arne Nilsen
3/5-04 25 Ve Ju
Olav Holte Eggen
26 Svenør

40 Vern
17/3-04 25 Ve Ju
Tore Hanssen
14/4-04 25 Ve Ju
Gunnar J. Pedersen
48 Ferder
12/5-04 50 Ve Ju
Sigurd Torleif Waage
85 De Tre Holmer
12/2-04 40 Ve Ju
Åge Wilhelm Lie
22/4-04 40 Ve Ju
Olaf Wilhelm
Hagberg
120 Colin Archer
10/3-04 25 Ve Ju
Jan-Erik Larsen

Etter en meget høytidelig opptagelse av 17
nye Patriarker oppe i Logesalen.,var det en
feststemt forsamling på ettermøtet,(105 stk.)
som inntok kokt torsk m/mølje og rødvin,
vertsloge denne gangen var Loge nr.
117 Oseberg.
Med stil og verdighet gikk brodermåltidet sin
gang, med mange gode taler og godt samvær
rundt bordet.
Red.

EN SØNN

Abraham hadde fått et løfte
om en sønn. Men årene gikk,
og Abraham og Sara fikk
ingen barn. Sara hadde en
trell-kvinne som hette Hagar,
og Sara foreslo at Abraham
skulle gå til henne, for at
Sara på den måten skulle få
en sønn ved sin trellkvinne.
Hagar ble med barn, fødte
en sønn, og han fikk navnet
Ismael.
Da Abraham var 99 år, kom
herren på ny og ga løfte om
en sønn som Abraham skulle
få sammen med sin kone Sara.
Herren oppfylte sitt løfte,
selv om det menneskelig sett
var umulig for dem å få barn i
den alderen. Sønnen ble født og
fikk navnet Isak.
Løftet om en spesiell sønn,
løftets sønn, som blir til
velsignelse for alle folk.
Bæres gjennom det
Gamle Testamentet og blir
på ny oppfyllt i Jesus Kristus.

1. Høvedsmann
Knut Eriksen
Loge nr. 27 Kong Sverre

MØT SÅ OFTE DU KAN !
De høye mål vi setter oss i
vår orden, påvirker oss positivt.
Tenk på dette neste gang du
lytter til ritualenes innhold og
kraft og husk at det er arbeidet
med oss selv som er selve
Kjernen i vårt logeliv.

Møteliste Leir nr 8 Vestfold
Våren 2004 :
04.03.04-DGL + Galla
01.04.04 Arbm. Fd.
06.05.04 Sommermøte.
Det blir etter all sannsynlighet
et besøk ombord i hvalbåten
”Sothern Actor”. Som ligger til
kai i Sandefjord, denne dagen.

Ansvarlig redaktør:
Hans-Olav Fredriksen Buskv.243152 Tolvsrød tlf. 333 24490

e-post: han-fre@online.no

