
Leirslagning mai 2019 – besøk fra Sverige 

Den 3. og 4. mai hadde leir nr. 13 Nordland besøk fra läger 

nr. 9 Bothnia og läger nr. 16 Regnbågen i Sverige.  Med tre 

minibusser kom det totalt 23 patriarker over grensen 

fredag den 3. mai 2019. Etter at de hadde installert seg på 

hotellet, var de invitert på ordenshuset til fiskesuppe og 

omvisning i vårt flotte Ordenshus. 

Lørdag formiddag var de tilreisende på flymuseet.  Kl. 

19.00 var det duket for leirslagning. Fung. HP Pål Bjerke 

ønsket alle hjertelig velkommen og spesielt våre 

langveis farende gjester. Så ble noen få saker 

behandlet og deretter ble spillet «Smeden» fremført av 

3 dyktige aktører.  

Våre spisesaler og salonger var bortleid til 

konfirmasjon, noe som førte til at vårt måltid og 

ettermøte ble avholdt på Galleri Bodøgaard. Men 

dyktige kokker og serveringshjelp styrte hele kvelden 

med stø hånd ledet av 1. HM Svein Are Bendiksen. 

Måltidet besto forøvrig av havets retter og noen fikk 

også smake måsegg. 

I sin tale ved taffelet fortalte fung. HP Pål Bjerke om 

historien til vårt vennskap helt fra 1975 og frem til i dag. 

Han overbrakt et hefte med historikk for vårt distrikt til 

de to HP fra Sverige.    

HP Hans Åhman og HP Rolf Jonson holdt en felles tale 

hvor de takket for et fantastisk opphold i Bodø og 

ønsket oss velkommen til Sverige og antagelig Boden 

om 2 år. De overbrakte hver sin gave; et brev som 

fortalte at kr. 500,- x 2 var overført til en innsamling 

for kraniofacial  kirurgi  i leir nr. 13 Nordlands navn. 

En hyggelig helg og kveld ble avsluttet og vi ser 

allerede frem til Boden om 2 år. 

 

Tekst: Pål Erik Bjerke 

Foto: Sigmund Hansen 



Leirslagning 2014 - Leir nr. 13 Nordland 
 

Den 10.mai 2014 var Leir nr. 13 Nordland 

40 år, og lørdag 13.september ble det feiret 

med 85 feststemte matriarker og patriarker i 

vårt eget ordenshus i Bodø. 

De som representerte Storlogen var 

Matriark Distrikt Stor Sire Lillian Holstad og 

Patriark Distrikt Stor Sire Magne Pettersen.  

Det som også var særdeles gledelig var at 

Eks Europeisk Stor Sire Harald Thoen 

kunne være tilstede hos oss.  

Videre var det også svært gledelig at 39 Patriarker fra Leir nr. 20 

Helgeland, med Hovedpatriark John R. Lind i spissen hadde tatt veien over fjellet, og deltok på 

feiringen av vår leirs jubileum. 4 Patriarker fra Brønnøysund kom med hurtigruten.  Fra 

Glomfjord deputasjonsleir deltok Høvedsmann Stein Kvalnes. 

Det ble gjennomført et fint ritual med Festleir i vårt leirområde, samt et taffel som ble ledet så 

fortreffelig av vår Storrepresentant Pål Erik Bjerke. Her fikk gjestene servert klippfisk til forrett, 

og til hovedrett Lammestek, samt karamellpudding til dessert. Vinvalget var også perfekt til de 

forskjellige rettene. Serveringen ble gjennomført av vår nye Rebekkaforening, som også hadde 

ansvaret for baren til ut i de små timer.   

 

 

Bodø, den 21. september 2014 

Karl L. Helskog 

Web. ansvarlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leirslagning 2012 - Leir nr. 20 Helgeland 
  

 

Lørdag 22. september 2012 dro 24 patriarker fra 

vår leir med tog til Mosjøen, for leirslagning 

sammen med Leir nr. 20 Helgeland. 

Været viste seg fra sin beste side, og alle 

patriarker lyste om kapp med solen sørover. 

Etter at vi hadde sjekket alle inn på Fru Haugans 

Hotell, spaserte vi bort til  

Ordenshuset, hvor vi ble hjertelig mottatt av Leir 

nr. 20 Helgeland sin Hovedpatriark og  

øvrige patriarker. I hovedmøtet ble det også installert ny 

Storrepresentant, som var Svein Antonsen fra Loge nr. 121 

Yggdrasil på Mo. Den nyvalgte Storrepresentant er sønn av 

avdøde Oskar Antonsen, som var chartermedlem i Leir nr. 

13 Nordland i 1974. Dette ble behørig nevnt av vår 

Hovedpatriark ved taffelet etter møtet. 

At også Leir nr. 20 Helgeland benyttet seg av vår kjære 

avdøde Eks Storrepresentant Harald Wojes sanger, syntes 

vi alle var særdeles hyggelig. 

Taffelet som bestod av sodd med oksekjøtt var meget 

velsmakende. 

Taffelet ble ledet av 1. Høvedsmann, som gjorde en svært god innsats under det fantastiske 

måltid som ble oss til del. Han hadde også sørget for et kulturelt innslag, som ble godt mottatt av 

de ca. 90 patriarker rundt bordet. 

Taffelet ble hevet ca. kl. 23.00. 

Etter at vi hadde skiftet på hotellet var det tid for å kjenne Mosjøen på 

pulsen. Siden dette var «tiendebyttehelgen» var det folksomt ute, og 

høy stemning. 

På søndag var det hjemreise for 24 fornøyde patriarker, og vi ankom 

Bodø på rutetid, etter en flott togtur hjemover! 

Vi takker Leir nr. 20 Helgeland, og våre patriarker for en minnerik 

helg! 

  

 

 

 

Bodø, den 24. september 2012 

Tor-Arne Strand 

Hovedpatriark 


