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FRA  HOVEDPATRIARKENS TELT 
 

 

KJÆRE PATRIARKER! 
 

Et barndomsminne vil jeg dele med dere. Det kan virke bagatellmessig, men for meg 

har det betydd meget. 

På den søndre delen av Veierland vokste jeg opp. Et fredens sted var det.  

Julaften feiret min søster, mor og meg alene, med far på hvalfangst. Juleforberedelsene 

var fullført, så kom vi til julekvelden. Nå er det slik at Kirkens reglement tilsier  

at det skal ringes, eventuelt kimes med kirkens klokker i en time fra kl. 17.00 på 

alle høytidsaftener. Så kommer poenget. Vi tre gikk ut for å lytte til klokkeklangen. 

Hvis det var vind ifra nord, kunne vi høre klokken, det var bare en, fra Veierland kirke, 

men var det ”sønnadrag” i luften hørte vi klokken fra Tjøme. Dette sto for meg som en 

del av juleopplevelsen. 

Når vi snakker om opplevelser så er jo julen full av av dette for dem som er mottagelige 

for å være mottagelig, så betinger det et åpent sinn. Slik oppfatter jeg 

medlemsskapet i Odd Fellow Ordenen også. Skal vi få fullt utbytte av det, må vi stille 

våre sinn og våre følelser åpne for de impulser Ordenen gir oss. 

 

Dette er Hovedpatriarkens juleønske: En fullsatt sal ved våre leirslagninger. En sal full 

av forventningsfulle Patriarker inspirerer embedsmennene til å gi av sitt beste.  

Dette reflekteres igjen til forsamlingen som vil få et bedre utbytte av det aktuelle møtet. 

 

Så takker jeg for alle sammenkomster i 2010, og håper på innholdsrike møter og 

gode opplevelser i 2011. 

 

Da ønskes alle Patriarker og deres familier en hyggelig og fredfull jul. 

 

 

 

Øivin Eriksen 

Hovedpatriark.   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

for det er sammen at vil skal løfte Ordenen inn i fremtiden. Som jeg uttrykte ved installasjonen, er det 

vissheten om styrken i fellesskapet som gir kraft og krefter til å ta imot et hvert embede i vår kjære Orden.  

Vi er Odd Fellows ikke som enkeltmennesker, men som brødre og søstre, matriarker og patriarker i et stort 

fellesskap som har som mål å gjøre verden bedre for våre medmennesker.  

Ordenen er- sumus ergo sum – vi er, derfor er jeg.  

 

Det er i lys av dette at jeg er takknemlig over å få være DSS en periode i vårt distrikt. 

Vår nyvalgte Stor Sire Morten Buan har uttalt høye og krevende mål for vår Orden i denne  

Storlogeperioden. På den ene side dreier det seg om å stoppe frafallet i logene. Det er åpenbart at  

utmeldinger gir grunn til bekymring. Hvorfor finner ikke brødre og søstre det de forventet ved  

opptagelsen? Det andre aspektet henger sammen med det første; Store Sire har kalt det Kunnskapsløftet. 

Gjennom å øke bevisstheten vår om Ordenens historie og historiske betydning og ved å bidra til refleksjon 

blant brødrene og søstre om Ordenens mulige betydning i dagens samfunn skal vår Orden befeste sin 

posisjon og videreutvikle seg. 

 

Til å lede og arbeide frem denne innsikten har Stor Sire utnevnt Eks DSS Randulf Meyer fra loge  

40 Vern til Spesialdeputert Stor Sire for Kunnskapsløftet, og vi vet vi har fått en uhyre erfaren,  

kunnskapsrik og engasjert patriark i denne viktige posisjonen. Videre er Eks Stor Marsjall  

Olav Eggum fra Loge 33 Sølvet på Kongsberg utnevnt til Spesialdeputert Stor Sire for Odd Fellow 

Akademiet, en spennende nyskapning i norsk Ordensliv. Vi legger ikke skjul på at vi har store  

forventninger til dem begge! 

 

Distriktsrådet vil aktivt følge opp disse forventningene, gjennom bevisstgjøring av Storrepresentantene på 

rituelt og seremonielt arbeid, ved økt ordensmessig forståelse gjennom samtaler og impulser fra 

Storlogenivået. 

 

Det er min oppfatning at vi har mye å hente ved til enhver tid å ha høy kvalitet på våre leirslagninger og 

logemøter, og ved at brodermåltiden har en gjennomført stil og verdighet. Samtidig som vi også har 

utfordringer i vår omgangsform. Altfor ofte gir man tilbakemeldinger på det man misliker i alles påhør og 

kanskje med ordvalg som er fjernt fra vår Ordens grunnleggende idealer. Våre budord må etterleves også i 

vår nærmeste krets! 

 

Til slutt vil jeg ønske Leirens embedsmenn og patriarker en gledelig og fredfylt julehøytid med de beste 

ønsker for et fremgangsrikt år for vår kjære Orden og for hver enkelt av Ordenens patriarker og søstre! 

Med patriarkalsk hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet, og i Tro, Håp og Barmhjertighet. 

 

Dag Virik 

DSS 

           

              

 

 

                                       Kjære Patriarker! 

 

Først en hjertets takk til dere alle for alle gode ord og varmende håndtrykk 

etter utnevnelsen til DSS.  

Jeg kan forsikre dere alle om at jeg skal gjøre mitt ytterste for å kunne 

utføre mitt embede slik at det best mulig tjener Ordenen og Distriktet.  

Jeg har respekt for og er ydmyk i forhold til det arbeidet mine  

forgjengere har lagt ned og sånn sett skapt forventninger til hva DSS skal 

bidra til. Samtidig er jeg trygg på at vennlig veiledning også blir meg til del, 

 

MØT SÅ OFTE DU KAN ! 



 

 

 

 

                                                           

Fredag kl.14.00-15.15 Rituell åpning Galla 15.45-19.00 Forhandlinger med 1. G.N. 

Lørdag kl.09.00-10.00 Separate forhandlinger Kvinner/Menn.10.30-12.30 Forhandlingene fortsetter.  

13.30-17.30 Forhandlingene fortsetter med 2. G.N. og valg. 

kl.19.00 Bankett.  Søndag kl. 08.30-12.30 Forhandlingene fortsetter. 

10.30-12.30 Innstallasjon av embedsmenn og rituell avslutning Galla. Hjemreise. 

                                                                Resyme 

Fredag den 11.06. ankom vi hotellet kl. 12.30 og skulle møte i Logesalen kl. 14.00, vi var 

fremdeles da ikke tildelt noe hotellrom og måtte bytte til Galla på et tildelt fellesrom. 

Logesalen var vakkert Installert i et passende stort selskapslokale. Det skulle ha plass til  

200 deltakere, søstre og Brødre, gjester fra Sverige Danmark, Finland Island og USA. 

100 av disse Storrepr. hadde tale og stemmerett Simultanoversetter/tolk var vår nye DSS 

Dag Virik. Åpningen var ferdig kl. 15.15. Logen ble ikke lukket. 

Kl.15.45 skulle vi møte i møterommet iført arb.antrekk klare til innsats. Det var da 1 G N av 

Storembedsmenn. Andre saker som ble behandlet var: Rapporter fra distrikter og nevnder samt 

langtidsplaner.  Møtet mottok hilsninger fra Kong Harald.   Lørdag var det separate forhandlinger  

for brødre og søstre. Deretter fortsatte forhandlingene av innkommende forslag 

til endring av lov for loger, leir og for Storlogen.  Kl. 19.00 var det bankett antrekk Galla. 

Søndag startet møtet kl. 0830 og  ble avsluttet kl. 10.00.  

Kl. 10.30-12.00 var det installasjon av storembedsmenn og rituell avslutning. Antrekk Galla. 

Etter dette var det å skifte til fritidsantrekk og gjøre seg klar til hjemreise. 

                                           VIKTIGE SAKER SOM BØR NEVNES 

Fundamentet for langtidsplanen ligger i ritualene, fribrevet. Ordenens lover og formåls-paragrafene.  

Å utbre Vennskapets, kjærlighetens og Sannhetens grunnprinnsipper blant 

menneskene, å undervise dem i kjærlighet til Gud og deres neste, å lære dem at ord ikke er nok, 

men at disse lærdommer må omsettes i handling og for at hver enkelt etter evne kan bidra til 

menneskenes forbedring og fullkommengjørelse er Odd Fellow Ordenens formål. 

                                                                     VISJON 

Odd Fellow Ordenen i Norge skal gi hver søster og bror kunnskap, verdier og holdninger, slik at de  

gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre sammfunn. 

Ekspansjon: 1 % av landets befolkning bør være medlemmer av Ordenen 

Styrkelse: Ritualer og spill skal fremføres med stil og dyktighet. Alle embedsmenn skal kunne sine plikter  

med stil og tyngde.  Det skal gjennomføres utviklingsprogram i loge og leire. Opplæring. Stil og kvalitet 

betyr at vi beholder medlemmene. 

Ritualer: Vi skal verne om våre ritualer , skikker og tradisjoner og ivareta Ordenenens særpreg. 

Utadvendt virksomhet: Vi skal omsette ord til handling ved utadvendte sosiale og humanitære tiltak. 

Det er besluttet at det skal gjennomføres felles landssak i perioden 2010-2014. (Mulig sak: SOS barnebyer 

i Norge)  Storembedsmennene avgjør dette. 

forts. neste side. 

 

 

 

Betraktninger fra Storlogemøtet 2010 

 
Storrepr. i Loge nr. 40 Vern. Thor Eide Frebergsvik, deltok som delegat fra 

vårt distrikt  på Storlogemøtet i tiden 11-13. juni på Clarion Hotell Gardermoen. 

 

 



forts. fra foregående side. 

Informasjon-Synliggjøring: Ordenen skal synliggjøres og budskap formidles på en korrekt og verdig  

måte. 

Organisasjon: Odd Fellow Ordenen skal Organiseres slik at budskap, mål og tiltak gjennomføres. 

 

Noen endringer og vedtak som vil komme er: 
CM skal ikke være valgembede. Modifikasjon av forpliktelseserklæringen ble ikke vedtatt. Kasserer 

får ansvar for Instruksjonsmappene. Kapelan skal lese minneliste samt minneord over avdøde brødre. 

Storrepr. er ansvarlig for at utviklingsprogrammet blir gjennomført etter gitte retningslinjer. 

Det ble fremsatt forslag om at Eks Storrepr. skulle beholde storlogeregliet, men dette ble forkastet. 

UM er ikke valgembede til leiren. DSS velges ikke av distriktsrådet. 

Det står å lese noen kommentarer i Odd Fellow Bladet De Tre Kjedeledd vedr. valget på Storlogemøtet. 

Innholdet i dette innlegget var vi to delegater fra distrikt 8 ikke enige i. Nominasjonsnevndens forslag  

ble ved valget avvist av benkeforslag. Vi var sterkt imot det som her skjedde. 

 

Thor Eide Frebergsvik                                                               

Storrepr. Loge nr. 40 Vern.   

                                               Leir nr. 8 Vestfold fyller 50 år. 

 
Kjære patriarker – dette er en begivenhet ingen bør gå glipp av.  

Lørdag den 5. februar har leiren vår 50 års jubileum og dette markeres med et flott arrangement på 

Rica Park Hotel i Sandefjord.  

Den nedsatte komitéen  for arrangementet, 1. høvedsmann Geir Eggum, Bjørn Solberg, Kjell Aas, 

Rikard Trollsås og Frank Eriksen er i full gang med forberedelsene. Det meste er på plass, og 

Hovedpatriarken inviterer nå gjester og alle Patriarker med ledsager til arrangementet på  

Rica Park Hotel i Sandefjord. 

Du inviteres til Vestfold’s storstue i Sandefjord 

Der vi samles til festelig markering av jubileet. 

Kommer du alene eller sammen med din ledsager, 

like velkommen du er. 

Antrekket for anledningen – Galla naturligvis. 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du overnatting på Rica Park Hotel så koster  

kr. 1.295,- for dobbeltrom og kr. 1.095,- for enkeltrom   

naturligvis med frokost. 

Ikke gå glipp av dette – meld deg på til Bjørn Solberg  

e-post:bjo-leif@online.no eller 48116043 - 33459466 

Påmeldingsfristen er 15. januar – se egen invitasjon. 

 

 

  

 

 

Vi byr deg følgende: 

Aperitif – underholdning 

3 retters middag med dertil viner 

taler i god Odd Fellow ånd 

og selvfølgelig dans. 

For alt dette betaler du kun kr. 500,-  

 

 

 

 

 

 

Odd Fellow Leir Nr. 8 Vestfold 

1961  -  50 år  -  2011 

I anledning Leirens 50 års jubileum 

har Hovedpatriarken den glede  å invitere 

Patriarker  m/ledsager  

til festmiddag på Park Hotel i Sandefjord, 

lørdag den 5. februar kl. 18.00. 

Ved taffelet vil det bli gitt til beste underholdning. 

 

Velkommen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Tro, Håp og Barmhjertighet 

 

 

 
 

Kuvertpris kr. 500,- , Antrekk: Galla. 

Bindende påmelding til Bjørn Solberg –  

epost: bjo-leif@online.no – tlf.: 48116043 

Talere bes melde seg ved påmelding. 

 

 

Innbydelse 

 
 

  Ansvarlig redaktør ”Patriarken” : Hans-Olav Fredriksen 

        Nordbyen 6  -  3111 Tønsberg  Mob: 41614378 

                        e-post: han-fre@online.no 

 

                     

 

                     Patriarken ønsker alle Odd Fellows 
                      En fredfyllt Julehelg og et Godt og  
                             fremgangsrikt nytt logeår 
                                             Red.                                
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