Patriarken
ORGAN FOR LEIR NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. NR. 1 - Årgang 41 - våren 2011
Jubileumsutgave.
Leir nr. 8 Vestfold

Gjør

50 år. Stiftet
den 5. febr. 1961

mot
andre
det

FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
KJÆRE PATRIARKER!

du
vil
at
andre
skal
gjøre
mot
deg.
Øivin Eriksen

Dag Virik

Hovedpatriark

Prolog til Leir nr. 8 Vestfolds 50 års jubileum.
5. februar 2011.
Vi skal ut på en reise i fortidens spor.
Fra Gogstadhaugen i Sandefjord.
Hvor Ordenen slo rot i november,
Nitten tjue seks, ”we remember.”
Kongshaug, Sandars minnehall!
Vi har tatt i arv ditt navn.
Det skal egge frem vårt kall:
«Fred å sprede, lindre savn,
trøste, elske, være sann.»
Signe du vår streben, Gud!
La oss dra i verden ut,
som en from samaritan!
Vi entrer kongshaugens skip for å reise,
la oss nå Gogstadskipets råseil heise,
og ta en seilas gjennom Vestfold historien
i tid og i rom – vil vi dyrke glorien.
Vår ferd går mot sør gjennom indre led,
gjennom Sandar og Tjølling, vi kommer med fred.
Passerer Kaupang med dens håndverk og handel.
Vi dyrker vår kjærlighet, det er vår vandel.
Havet møter vårt skip, og kjeler vår baug,
Som vugger i sjøen, langt vekk fra sin haug.
Ferden går videre med en fykende bør
Gjennom sjøens dis der skimtes Svenør.
Det stolte fyr i syningens rand.
Der ventet losen som bar sitt navn
med ære, - og loset skuter trygt i havn,
den viden kjente Ulabrand.
Loge Svenør skal hegnes om,
og bli et hjem for alle som,
skal vokte Ordenens tarv og kår,
så brødre voksterkraft derav får.
Vi setter kursen med retning nord,
for å besøke vår neste bror.
Her møtes vi i sagaens ly.
I Tønsberg, - den gamle by.
Hvor Kong Sverre vant sitt store ry.
Losjen har valgt hans merke, som brødre - skal det gjøre dem sterke.
Deres banner vaier friskt i vind.
Det bæres av dem i liv og i sinn.
Loge Vern har gitt vern,
og vern har den fått.
Av brødre som ville den alt som er godt.
For de håpte, at alt som har evig verdi,
vil bli vernet og gjemt, av hver bror i dens lag,
slik at Ordenens sak,
ei for kommende tid, skal bli tapt eller glemt.
Forts. på neste side.

Forts fra foregående side.

På vår reise vi skimter et fyr i fjerne,
Et lederlys! – og vi nærmer oss gjerne.
Med sitt lysende skinn.
Vil det bringe oss inn
i forjettelsens land,
med fortrøstning fullt sinn
Færder du lyser midt ute i hav,
gir håpet i mørkeste netter.
Hver glimt som du sender, så skjønt speiler av,
den hjelp som en hver søker etter.
Vi mennesker trenger en hjelpende hånd,
Hvor sjeler kan knytte et sterkere bånd.
Da nøden og motgang den letter.
Nå vendes skuta for tredje gang,
Kom, brødre, bli med, la oss synge vår sang
De Tre Holmer er oss så inderlig kjær.
Vi møtes og skilles, men vet at vi der,
blant brødre vil finne et samvær,
det er en kilde til glede for hver i sær.
Blant brødre i vennskap, blant brødre i fred,
skal logen vår være vårt arnested.
Ferden går videre i Sagaens æra,
Fra Tre Holmer, og sørover, - hvor vi havner i fjæra.
Hvor vi i dimmen kan skimte en haug,
Og i et lysskinn beskuer en baug.
«Oseberg» er vår Loge - og den skal vi verne om,
med motto og mål som maner:
«Vennskap og utstrakt hånd!»
Således skal det være når «Oseberg» stevner frem,
og styringssignalet lyder: «Fremtiden er vår venn!»
Vår reise er prisgitt værgudenes makter.
Nå drar vi videre til kjære gamle trakter.
Forbi Færder, og Svenør og inn i en fjord.
Da kommer vi til byen hvor Colin Archer bor.
Vår Loge skal bygges i kjærlighets ånd.
I lyset av Mesterens hjelpende hånd.
Vår Orden har vist oss en vandrers mål,
det lyser i varder fra bål og til bål
Når båten er rede og kursen er satt,
Vi seiler så trygt gjennom dag og natt.
Vår ferd går mot slutten, vi seiler mot nord.
Vi skal kaste anker i moderens jord.
I Kongshaugens muld lå Odd Fellows frø.
I Vestfoldi fylke hvor vi skal virke og dø.
I kveld slår vi Leir, - og vi har jubileum.
Vår Leir er gammel men er intet museum,
50 gode år har svunnet hen
vi har vært samlet, - fra 5. februar nitten seksti en.
Og Tro, Håp og Barmhjertighet har vært med.
Da vi Vestfoldinger, samles i leirens fred.
Patriarker, bli med
i en hyldest til det
som vi alle har kjær
og vårt hjerte står nær:
Ja, Leir Vestfold skal ha
vårt Odd Fellow hurra
for den glede den gir

Odvar Schrøder. Eks HP

ved sin lærdom som blir

Leir nr. 8 vestfolds 50 års jubileum på
Sandefjord den 5. februar 2011
oss Park
til gavnHotell
i dens navn!

Eks HP Odvar Schrøder leser prologen

HP Øivind Eriksen ønsker velkommen

Stor Sire Morten Buan hilser jubilanten

HM Mona Granås Reb.leir nr.6 Tunsberg
Stor Sire overleverer diplom til Hovedpatriarken

HM Mona Granås Reb. Leir nr. 6 Tunsberg
hilser Leir nr. 8 Vestfold

Åge Jonny og og Tove Kristin Hoem

Aftenens vert HP Øivin Eriksen m/ledsager

SDSS Randulf Meyer 40 vern, m/ledsager

Dagfinn Brønn m/ledsager

Kass. i 40 vern Eigil Haaland
m/ledsager
OM i 27 Kong Sverre Alf R. Johansen m/ledsager
Eks DDSS Bjørn E. Gutke m/ledsager

Sekr. Leir 8 Andreas Vaage m/ledsager

Svein Girmund Heggem m/ledsager

OM i loge 40 vern John Glattetre m/ledsager

Arvid K.Wold m/ledager

Sandefjord Sangforening v/dirigent Harald Stickler

Referat fra jubileumsfesten til
Odd Fellow Leir Nr. 8 Vestfold,
lørdag 5. februar 2011

Lørdag den 5. februar gikk vårt Ordensflagg til topps for å feire instittueringen av Odd Fellow Leir
Nr.8 Vestfold. Hovepatriarken inviterte til stor feiring i bankettsalen i Hvalfangstens Hus – Park Hotell
i Sandefjord, for øvrig en festsal med historisk sus over seg – akkurat som dagens jubilant. Gjestene
ankom balustraden i tur og orden etthundre og trettiseks i tallet, hvor det etterhvert ble servert apertiff.
Da alle var ankommet og feststemningen begynte å ta plass i forsamlingen ankom Sandefjords
Sangforening med sin dirigent Harald Stickler og pianist Jon Sverre Riis. Det var lystelig sang som
satte gjestene i det rette humør. Klokken 18.30 ringte klokken og verten ble oppfordret til å lede sine
gjester til bords. Hovedpatriark Øivin Eriksen ønsket alle gjester med Bror Stor Sire Morten Buan i
spissen velkommen til jubileumsfesten.
Ordet gikk så videre til kveldens toastmaster som redgjorde for menyen og festens program. Menyen
bestod av skalldyrtallerken, kalvestek og karamellpudding og dertil passende hvitvin og rødvin.
Deretter tok Bror Stor Sire ordet med ønsket om å utbringe en skål for HM Kong Harald 5,
kongesangen ble avsunget.
Prolog hører med til de store anledninger, så også denne gang. Eks Hovedpatriark Odvar Schrøder
hadde velvillig påtatt seg denne oppgaven og sto selv for framføringen. Det var tilbakeblikk, dagen i
dag og noen øyekast inn i framtiden. Prologen var bundet sammen med strofer fra alle logesangene i
vårt distrikt. Vi retter en spesiell takk til forfatteren.
Forretten ble servert – meget velsmakende. Under klingende spill marsjerte så de muntre herrer i
Sandefjord Sangforening igjen inn på podiet hvor de ga til beste et lødig program. Som tidligere på
kvelden ble de også denne gang tatt meget vel i mot av sine tilhørere. Deretter ble hovedretten inntatt til
akkompagnement av summende stemmer rundt de runde bord.
Tid for taler var kommet og først ut var vår Stor Sire Morten Buan. Hans tale var framtidsrettet og
knyttet opp mot tankene rundt kunnskapsløftet i leirinstitusjonen. Vi kan vel si det var klare meldinger
om hva vi hadde å gjøre. Hver og en må ta et klart ansvar for sine oppgaver, da først blir det gode
resultater presiserte vår Ordens høyeste embetsmann.

Forts. neste side

Forts. fra foregående side.
Neste taler var vår Hovedpatriark Øivin Eriksen. Han så seg litt tilbake og mintes dem som hadde gått
foran og tatt sin tørn i leirarbeidet. Derett takket han alle som er med på å sørge for leirens daglige
arbeid i vår tid. Han takket også kommiteen som hadde påtatt seg oppgaven med
jubileumsarrangementet. Det var nå tid for å synge leirsangen med tonene til ”Jeg vil verge mitt land"
og teksten til vår kjære Eks Stor Sire Johan Krohn.

Det var flere gratulanter som ville overbringe sine hilsner. Først ut var OM Alf Robert Johansen på
vegne av logene i distrikt Nr.8. Så fulgte HM i Rebekkaleir Nr.6 Tunsberg Mona Granås, HP i Leir
Nr.5 Klippen Ronald Haaland, 1 HøM i Leir Nr.17 Buskerud Osvald Inderberg og Storr. I Leir Nr.7
Østfold. Alle overrakte de sin oppmerksomhet til jubilantens Hovedpatriark.

Taffelet går mot sin ende og vi venter på hotellets hjemmelagede karamellpudding. Etter et slikt måltid
må det være et privilegium å takke for maten. Distrikt Stor Sire Ingebjørg Nesje Jonassen hadde påtatt
seg oppdraget og gjorde det med stil. Det kan meldes at hun avsluttet sin tale med en meget god vits.
Da ”Alltid freidig” tonet ut var det en lystig forsamling som forlot bordet for å innta kaffe avec på
balustraden.
Om litt var salen ryddet for nå skulle det danses, men først ble det ført ann i polonese. Et meget stilig
par, Aase Margrete og Arne Olav Nyland ledet oss inn i polonesens finesser. Musikken gikk så over til
smektende toner til engelsk vals, litt rock og jeg tror også en aldri så liten tango
Ingen burs`da uten bløtkake. Skal si det smakte etter noen runder på gølvet. Det offisielle programmet
var nå over og dansen kunne fortsette til ut i de små timer. Det kan fortelles at alt foregikk i sømmelige
former og alle var enig om at det hadde vært en flott fest.
Det er stort og være med på noe historsk som det å feire et 50 års jubileum. La oss takke for at vi fikk
være og la oss minne hverandre om en linje i en av salmene til David: ”Dette er dagen som Herren
har gjort, la oss juble og glede oss på den”

Denne protokoll er ført i pennen av Kjell Aas
og kan bevitnes av Bjørn Solberg.
Sandefjord, den 3. mars 2011.

Den eminente og elegante
toastmaster for aftenen
Patriark Kjell Aas.

Gratulasjonskortet som fulgte blomsterhilsen til leiren i anledning jubileet.
Felles hilsen fra Overmesterne i samtlige loger i distrikt 8.

Distrikt 8 Vestfolds storrepresentanters
studietur til Storlogen den 22. februar.
Program for dagen:

Bilde fra venstre, Bjørnar Andreassen, 120
Colin Archer – Kåre Misje, 85 De Tre Holmer –
Frank Eriksen, 15 Kongshaug – Stor Sire,
Morten Buan – DSS, Dag Virik – Thor
Frebergsvik, 40 Vern – Reidar Christoffersen,
27 Kong Sverre – Odvar Schrøder, 26 Svenør
og Per M. Hansen-Just 48 Færder.

Samtale med Stor Sire Morten Buan.
Samtale med Stor Sekretær Steinar Jansen.
Distriktsrådsmøte- oppsummering og
refleksjoner.
Omvisning i Ordenshuset.- Sal A og
labyrinten – ved Stor Arkivar Knut Aslak
Wickmann.
Et ørkenliv – ved Stor Arkivar Knut Aslak
Wickmann.
Omvisning på Bibliotek og i Museum –
ved Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann.
Kl. 1930 var det besøk i Loge nr. 10 Sankt
Halvard =+. Hjemreise kl.22.45.
Storrepr. Odvar Schrøder loge nr.26 Svenør

Søstre/Brødre
«Hvorfor er jeg mest opptatt av fremtiden? Jo, for der skal jeg oppholde meg
resten av livet!» sa forfatteren George Bernhard Shaw. Dette er et utsagn som
absolutt er relevant for Odd Fellow Ordenen. Vi bærer med oss verdier som har
stått sin prøve gjennom alle tider og vi vil søke å leve etter disse verdiene i
dagens og morgendagens samfunn.Derfor må vi være opptatt av fremtiden.
To ting vil garantert prege Ordenens fremtid.
Det ene er at vi er en verdibærende Orden. Yngre mennesker søker verdier som
aldri før. Organisasjoner, bedrifter og politiske partier leter etter verdier som kan
«selge» i fremtiden. Odd Fellow Ordenen har sine verdier, og de har vist seg
holdbare gjennom mange hundre år. Våre budord er dramatisk aktuelle. Våre
verdier slik de fremkommer i våre ritualer, er det et skrikende behov for.
Det andre er at vi alltid trenger å øke, fordype og aktualisere vår kunnskap.
Kunnskap er som en levende organisme. Den kan ikke graves ned. Da dør den.
Kunnskap må hele tiden anvendes, prøves ut i praksis og leve i et intenst
samspill med den tiden vi lever i.
Når dette leses opp i logesalen kan alle se opp på Det Altseende Øyet.
Dette er symbolet på at alle mennesker er søsken. Det danner grunnlaget i
Ordenens menneskesyn. Alle mennesker er våre søstre og brødre - uansett
hvor de bor, hva de tror og hva de gjør. Å ha en slik holdning gjør Odd Fellow
Ordenen til en fredsskaper og brobygger. Det er en verdi av uvurderlig
betydning i vår tid, og i alle tider.
I den andre enden av salen ved Undermester finner vi De Tre Kjedeledd. Det er
den menneskelige side av vår tilværelse. Uansett hvor mye splid og ufred,
misforståelser og fiendskap det er mellom mennesker, nasjoner og grupper, skal
Odd Fellow Ordenens søskenkjede gi oss inspirasjon til samarbeid og bygge
positive relasjoner.
Kan hver enkelt av oss bringe dette med oss inn i fremtiden, vil både våre
lokalsamfunn og vår verden bli et bedre sted å leve. For det er en oppgave for
oss alle å bli slik Overmester formaner oss om i hvert logemøte, nemlig at vi har
til hensikt å bli bedre og mer menneskekjærlige.
Mindre er det ikke, og mer behøver det ikke å være.
Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire

St.Ma Tore Fredrik Güner DSS Dag Virik St.Kap. Ole-Johan Bay Gundersen Eks.DSS Jonn Wøllo
SS Morten Buan
Vet. Anton Berge
OM Erling H. Halvorsen

60 Ve JU tildeling i loge nr.26 Svenør
Mandag 14. februar fikk Br. Anton Berge sin 60 års veteranjuvel tildelt av
Storembetsmennene, som hadde tatt turen til Larvik og Loge nr. 26 Svenør.
Anton Berge (93) ble medlem i vår loge 25. januar 1951. Som byggmester var han med
på å bygge om vårt logebygg som ble kjøpt i desember 1957. Og som tidligere hadde
vært i eie av slakter Sirnes.
Huset ble ombygget i løpet av 1958 og det er de samme lokalene vi har i dag.
Loge 26 Svenør er meget takknemmelig for det som de gamle ildsjelene stod for
og fikk gjort.

Vi retter en stor takk og gratulasjon til veteranen.

K Aa.

Nye Patriarker opptatt i leir nr. 8 vestfold på møtet den 03.03.2011

Loge nr. 15 Kongshaug
Gunnar Berntin Gustavsen,
Bjørn Ellefsen,
Sigurd Vestly,

Loge nr. 27 Kong Sverre
Svein Harald Jenssen,
Roar Even Bærevar,
Bjørn Ziegemann,
Rino Andreas Løkkemyhr,
Loge nr. 40 Vern
Roar Gulbrandsen,

Loge nr. 26 Svenør
Geir Aursnes,
Finn Engelhardt-Pettersen,
Aage Victor Brøthker,
Reidar Haakonsen,

Loge nr. 48 Færder
Ole-Bjørn Fogth,
Tore Johan Olsen,

Loge nr. 117 Oseberg
Frank Kulø Hagen,
Tor Smith,
Steinar Trangerud,

FLG. PATRIARKER ER NOMINERT I H.H.TIL NOM.NEVNDENS FORSLAG TIL
VALGEMBEDSMENN FOR PERIODEN 2011-2013
Hp.
YP.
1.HM
Sekr.
Skm.
2.HM
Kass.

Geir Eggum
Brynjar Herland
Gunnar Johan Pedersen
Morten Moen
Fritjof Aasvang
Kåre Misje
Gunnar Schrøder Kjøll

Loge nr. 27 Kong Sverre
Loge nr. 120 Colin Archer
Loge nr. 40 vern
Loge nr. 120 Colin Archer
Loge nr. 27 Kong Sverre
Loge nr. 85 De Tre Holmer
Loge nr.15 Kongshaug

MØT SÅ OFTE DU KAN!

”Singulariteten”
Begrepet ”singularitet” er hentet fra fysikken og er en egenskap som går mot
uendeligheten. Denne størrelse kan ikke måles. Det er heller ikke mulig å benytte den i
noe regnestykke, da svaret alltid vil bli at det går mot uendeligheten. I sin bok
”The singularity is near” tegner forfatteren Ray Kurzweil et bilde av teorien om
singulariteten, der han ved hjelp av nanoteknologi planlegger å rekonstruere sin avdøde
far ved hjelp av farens DNA og hans egne minner om faren. Han er overbevist om at
menneskene i fremtiden vil bli digitalisert og opplastet som virtuelle vesener med evig
liv inne i en superdatamaskin.En kjent norsk Forfatter og futurist har den teori at siden
IT-utviklingen hittil har gått så raskt så vil det innen få år finnes superintelligente
datamaskiner som vil være den menneskelige hjerne totalt overlegen.. Spørsmålet er om
vi ønsker denne utviklingen. Superdatamaskiner som er smartere enn oss, hva om de
finner ut at de har andre ønsker om verden og oss enn vi har? I flg. Kurzweil vil
utviklingen frem imot de nevnte superintelligente datamaskinene på en tidslinje være en
realitet om ca. 30 år fra nå, hvis utviklingen fra den spede begynnelse og frem til nå vil
gå like raskt.
Etter singulariteten vil intet menneske kunne vite hva som vil skje i fremtiden.
Red.

Redaktøren har ordet

Patriark Karl Otto Husberg
Pharo
døde den 15.febr. 2011.
Vi lyser fred over hans
minne
Stå ikke ved graven og gråt
for jeg er ikke der.
Jeg er enda her i vinden som
blåser – og bølgene som slår.
Slik lever jeg videre, år etter
år.Jeg lever i lufta du puster
om våren –og finnes i lyset
hver strålende morgen.
Jeg er i hver blåveis og
hvitveis i skauen – og svever
blant fuglene,høyt over
haugen.Musikken du hører er
også litt meg –når du er redd
skal jeg passe på deg.
Stå ikke ved graven i sorg og i
smertejeg er ikke der - jeg er
i ditt hjerte.
Red.

Så går det mot slutten av logene og leirenes siste
halvårs- terminer. Nye krefter skal overta og føre videre
det arbeidet som er nedfelt i våre lover og ritualer. Som
den oppmerksomme leser vil ha fått med seg er allerede
valgembedsmennene i vår leir nominert.Logene i vårt
distrik 8 vil ganske snart starte på nominasjon og valg.
For de som har fått spørsmål om å gjøre en innsats for
ordenen og sin egen loge er det vel med en viss grad av
forventning og spenning en imøteser valget og ruster seg
for nye utfordringer i Ordenens ånd. Så vidt vites er det
nå foreløpig planlagt et opplæringsprogram For alle
Hoved-patriarker og 1. Høvedsmenn i alle leire i Norge
som en del av kunnskapsløftet. Det er vel ganske klart at
den naturlige utvikling av vår Orden videre vil være å
etablere slik opplæring også for embedsmenn i logene.
For egen del som avtroppende 2. HM i leir nr. 8 vestfold
vil jeg takke kollegiet og alle hjelpere vakter etc. for en
meget givende og interessant tid. og ønsker de påtroppende lykke til.
Ansvarlig red.:
Hans-Olav Fredriksen Nordbyen 6 – 3111 Tønsberg
mob. : 41614378 e-post : han-fre@online.no

