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KJARE PATRIARKER
Tiden loper nu for det sittende kollegium og embcdsmenn, og et lite avsnitt i \,dr
l r i rs hisror i r  gar mot s inarslul tn ing I  or  o5s embed\menn sr,m nu r  Snan 2 ar
har sittet vcd .oret, har denne oppgave ve.t opplevet som et privilegium, og vi
har alle folt oss som ydmyke tjenere fbr en god sak Som Hp har jotfslt dei
slik at alle embedsmenn har lagt vekt pe e utfore sine oppgaver pi Lest
mulig m6te og - dermed fore l,eir nr 8 Vestfblds rike tradisionei videre._
godt stottet av tradi.ioncn. roktere de tidiigerc embeosmenn
Ndr.r'i tillater tiden e passere i revy for oss, dukker det gjerne opp ansikrer og
heddelser som har betydd l1oe for oss. Noen var til glede og oppmuntrin[!,
andae gir oss savn og lengsel etter noen som sto oss spesielt ner
Midt i alt det som forandrer seg,bide i eget liv og pi verdensplan, opplever jeg
det trygt at det finnes noe i vdr tilverelse som er fast og uforanderlig Vi har vire
loger og ver leir Her har vi en mulighet til a stlrke den endelige baianse, noe vi
har behov for. Her har vi en kr€ts av sanne og oppriktige venner. Her i de[ne
broderkets hersker vennskap under lirrmer som det daglige liv ikke er i stand til
i gi oss Nirvi ni tar avskjed - forh6pentligvis i n6de, s6 onsker vi vire
etterkommere og avl{rsere lykke til med oppgaven som leirens talsmenn.
Jeg vil takke dere alle for god hjetp og stette og ikke minst for den
fine oppslutningen om vAre lei$lagninger.',God vandring id.ere"

Odd Brurberg Andersen. Hovedpatriark



Kjare Patriarker!

Fsrst viljeg onske den nye redakoren av vir leiravis, patriark Hals Olav Fredriksen, lykke til
med afteidet. Ne vetjeg at forhenverende redaktor, patdark 1. HM LeifEriksen, har lovet 6
vare fast medarbeider og konsulent. Det e. fint at noen engasjercr seg og ]'ter bidrag til
fell€sskapet. Forhapentligvis vil det stromme inn gode og interessante innlegg til patriarken
lia mange av brodrene i Dstrikt 8.

Jeg regner vel rned at de fleste har registrert at det 20. ordillere Storlogemotet ble avholdt
den 20 -24juni d.i. Et historisk mste der det ble vedtatt at det ne skule vere full likestilling
mellom sostre og brodre i v6r Orden i Norg€. D€t betlr vel kort og godt at vi er
" in tune with the times", som det ble sagt, el1er pi godt norsk "i takt med tiden".
For de fleste av oss vil b6de leir- og logehverdagen bli som for. Det er nok i Storlogen en vil
merke de storste forandringene gjennom okt samarbeid m.h.t. okonomi, organisering,
rasjonalisering osv.
Det vax mange saker som ble behandlet pa et Storlogemstet. En sak, som har vsert innsendt og
behaodlet pe flere Storlogernster, var forslaget om e forkorte tiden for 6 kurme bli kallet til
Leiren, eksempelvis fra 5 til 3 ar. Forslaget falt derme gangen ogs6. Men dette vil bli tatt opp
igierL og da i forbindelse med et "Ut iklingsprogram 2 for Leir" som er under arbeid.
Personlig synesjeg ikke at 5 Ar er lang tid hvis en tenker pA egen lering og utvikling. Ellers se
ble det vedtatt e gienimfsre kassererembedet i leiren€. Dette var barc en liten "smakebit" fra
Storlogemstet i detjeg vet at Storepresentantene vil orientere mer i logene.

Avslutoingsvis vil jeg kon gjengi noen av de tank€ne som SS hadde i sin apningstale pi
Storlogemote ni i 6r. Han ba oss huske pi at vir Ordens berende iddgrunnlag er av etisk art,
og at berebjelken i vexe samver i loger og leire - er 6 fremme Orden€ns ideer slik de er utt yll
i de uforarderlige budord.
I vir Ordens eldste skifter er det ikke bare de fire, men alle oldtideris syv barmhjertighetsverk
som beskives. Men de fire vi har fia vire Ordensfedre, er til gjengj€ld de mest sentnle etiske
pibud i a levende samfirrn. Vere anstengelser ger derfor ikke ut pt i oppheve eller erstatte
dette usolide fundament, rnen i frlle de gamle budord med innhold som svarer til ver tid.

Hvordan begraver vi de dode i dag?
Hvordan oppdrar vi de foreldrelose i dag?
Hvordan beszker vi de syke i dag?
Hvordan hjelper vi de nsdstcdte i dag?

Kjere patriarker. Det er vel slik at vi blir husk€t for d€t vi gj,ar, og ikke for den vi er. Et liv
som Odd Fellow blir derfor det vi gjsr det til selv, og i den sammenheng fir man ingenting helt
gratis. Artisten Ole Paus sier et sted: "Vi har alt, men det er ogsi alt vi har".
Jeg ser frem til en fi4 men forholdsvis travel hsstte.min.

Med patriarkolsk hilsen i T. H. og B.

Bjorn Erik Gutke
D55
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Sommerminner.

Solen skinner, plutselig regner det. Tunge skyer
driver bon, varme igjen. Livas skiftende spill
er som det no$ke sommerv@ret.

Jeg sitter og mediterer her p6 min sommeroy i
stillheten, jeg gisr opp status. Personer jeg motte,
mennesker som ni er gefi ut av tiden, venner
familie, det ufravikelige faktum star plutselig
klart. Hvorfor slike tanker midt i sommerferien?

fra en reiseradio hos en nar nabo her pi
campingplassen hsrer jeg flyktig en nyhets-
oppleser nevne Midtosten, Nord-kland, Palestina,
flyklninger, etnisk rensing, hungersnod
Burde ikke verdenssamfunnets ledere lert litt
av vire laresetninger og budskap: GJOR MOT
ANDRE DET DU lIL AT ANDRE SKAL
GJ@RE MOT DEG

Sd enkelt, men dog si. vanskelig 6 etterleve.
Hva med min kamp? Med meg selv, mot den
relvbedragende egenLjarligheten? Hva gjor jeg.
hva kan jeg utrette for i gi av meg og mitt
for 6 hjelpe, stimulere og lindre andres sorg,
lortvilelse og kamp i hverdagen?

Jeg foler at det i fii lov til e delta i Odd Fellow
Broderskapel har gin mjfl liv en ny dimensjon.
spesielt etter atjeg ble tatt opp i Leircn
Det 6 fe anskueliggjort hvilken dndelig kraft hver
enlrclt av oss besitt€r,og bli minnet om hvilken
stlrke som ligger i det positive fellesskapet vi har
i Odd Fellow Logen.

Avslutningsvis vil jeg sende en varm takt til min
fadder Br.LeifEriksen, som brake meg inn i
fellesskapet. Og en takk for inspirasjonen du ga
meg for e ta fatt pe redakoransvaret for
Patriarken.
Man ta.ler om a hoppe etfer Wirkola, men dette
er som 6 gi etter Koss !

Takk for oppmerksomheten.
Hans-Olav Fredriksen
Red.

Det gleder oss A bringe i erfaring at
DDSS Bjorn Erik Gutke fortsetter i
sitt embede. Imidlertid nri med ny
tittel: DSS (DISTRIKTS STOR SIRE)

Med seg i Distriktsrddet har han
folsende:

Fra Leir nr. 8 VESTFOLD:
Storrepr. Hikon Henriksen

Fra Loge nr. i5 KONGSHAUG:
Storrepr. Bjorn L. Solberg

Fra Loge nr.26 SVENOR:
Storrepr. Jan Langfeldt Boye

Fra Loge nr.27 KONG SVERRE:
Storrepr. Knut L. Eriksen

Fra Loge rn. 40 \GRN:
Stonepr. Oy'vind Odegaard

Fra Loge m. 48 F,€RDER:
Stonepr. Dag Virik

Fra Loge nr. 85 DE TRE HOLMER:
Storrepr. Harald Kvamme

Fra Loge nr. 117 OSEBERG:
Stonepr.Tor H. Carlsen

Fra Loge nr. 120 COLIN ARCIIER:
Storrepr. Per Evensen
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Ettel vcre opplysninger Jra logene er folgehde
brodre innstillt til Ve.Ju. tildeling:

LOGE NR. 15 KONGSHAUG:
25 ers ve.Ju. 19.11.01
Knut Bakkeli
Ulrik Aronsen
Oivind Liverod

LOGE NR. 26 SVENOR:
40 ers ve.Ju. 24.9.01
Thorstein P. Dahl-Hansen

LOGE NR, 27 KONG SVERRE:
25 ersVe.Ju.28.11.01
Knut Eriksen
Sverre Andersen

LOGE NR.4O VERN:
25 ars Ve.Ju. 29.8.01
Oddbjorn Veddegjerde
25 Ars Ve.Ju. 10.10.01
Ole Johan Romdahl

LOGE NR. 48 F,4RDER:
25 ers Ve.Ju. 10.10.01
Thorbjsrn M. Fjare
40 ars Ve.Ju. 12.12.01
Erling William Hansen
Odd Ekanger
Anders Kristian Eikodd

LOGE NR. 85 DE TRE HOLMER:
25 ers ve.Ju.8.l l .01
Nils O. Schjerven

VI GRATULERER!
Nex denne utgaven av Patriark€n foreligge.
si har Eks sel.u Oddbjorn Veddeglerde
LOGE NR: 40 \aERN. Allerede blitt tildelt
25 fus Ve.Ju. den 29.8.01.

I den oeste utgaven av PATRIARKEN, er det
planlag A holde av minst en spalte
pi denn€ siden (&ierne mer), til stolT fra logene
i Distrild 8.
FORSTE LOGE AT ER:
LOGE NR 15 KONGSEAUG

ODD FELLOW PA SITT Bf,STE !

Dette er et utsagn som kan dekke det meste av
hva Ordenen ster for, m€n ulikt for hver og en
av oss. Noe av det beste den har gitt meg, €r
samvrer med ordenssosken pi
internasjonalt plan. Da fsler man Ordenens
store vi*efelt-og- storhet.
Det harjeg opplevd til fulle gjennom mange 6r
pi OdC Fellow - samlinger i Sverige.
Del begynte for 16- 17 etr siden da to Eks
overmeshe inviterte til afiangement i
Vadsten4 en middelalderby med holt
krlturengasjemed pe sstsiden av Vettern. Det
er en Rebbekkaloge og en Odd Fellow loge
der pA til sammen ca. 400 medlemmer
som faktisk preger byer. De forste samlingene
ble kalt Vadstenadagarna og saml€t sostre
og brodre fra Finland, Holland, Tyskland,
Sveits, Sverige og Norge. Da fikk jeg bekrcflet
hvajeg nok visste, at Odd Fellows som sostre
og bradre er virkelighet. Vi ble som en familie
og kunne snakke sammen om
all mulig som om vi hadde kjent hverandre i
all tid. Vi hadde Ordenen som felles
utgangspunld, uten e snakke Orden.
I de forste exene gio.de de lokale logene en
kjempeinnsats med e legge alt til rette for
opplegget, men etter no€n er, var
muligherene oppbrukt ner det gialt variasjorl
og samlingene bl€ utvidet og flyttet. Det bl€
"tref i Finland, Norge og mange rlye steder i
Sv€dge. Over alt tddte de lokale logene til og
gjode opplegget til glede og
gavn for alle oss som var med.
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Forts. fra foregiende side

Om dagene var det utfluller, om kveldene var
det regul@re OF-rnoter og hygg€ sammen-
komster. I er var mstestedet Helsingborg med
avstikkere til Ystad og Ksbenhavn.
I Kobenhavn fikk vi dessverre ikke komme
inn i Odd Fellow- paleet p.g.a. gulv-
lakkering. Men et museum for OF fikk
vi se. Guide i Kobenhavn var en nywalgt
UM som loset oss gjennom byen pi en
fofreffelig m6te. Et nytt eksempel pi
Odd Fellow-ship. Forste aften i
Helsingborg var satt av for mster.
Rebekkasostrene fikk se en demonstrasjon
av en opptagelse, og brsdrene fikk vare med
pe en forfremmelse til 1. grad.
For to 6r siden var vi i Kramfors pi det som
svenskene kaller Hoga Kusten. Der traffjeg
en tysk OF- bror som jeg helt tilfeldig traff
igien pa et logemste i Berlir\ erct etter.
Han stod i forverelset og smilte gjen-
kjennende. Han kjsrte oss hjem til
hotellet om kvelden og fortalte oss om
Berlin. Topp. Vi var pe en OF-tur til
Oberammergau og var med pi en slags
festloge i Be in. Vi fikk en meget god
mottagelse. OM var unsdvendig ydmyk
pe tyskernes vegne og snakket om den
vanskelige hitlertiden og om rekutterings-
problemer. Apenhet, og til beste for
Orden€n.

Jens Flakstad, Eks HP og Eks redaktor.

Sanne ord om saver

Seh om tla ikke har noe d gi fil giengield
nirr du fdr en gave, er det Iungo.I gjen-
gale hvis du tar imot ild ttu f'fu pd en pen
mdte og i den rette dnd.
"ukjent"

LEIRNR 8 \'ESTFOLDS
EMBEDSKOLLEGIUM 2OO1-
2003.

Folgende patriarker blir i dag 6. sept.
Innsatt i sine embed€r:

Eks HP Odd Brurberg Andersen
Loge nr. 117 Osebery

IIP Jonn Wsllo
Loge nr. 85 De Tre Holmer

YP Reidar Bjorkmark
Loge nr. 15 Kongshaug

LHM Per Evensen
Loge nr. 120 Colin Archer

Sekr. Einar Boiesen
Loge nr.27 Kong Svene

Skm. Torodd Skontorp
Loge m. 27 Kong Sverre

2. HM Oddvar Schroder
Loge nr 26 Svenor

Pahiarken snsker det nye Embetskollegium
lykke til i sitt viktige arbeide til beste for ver
Orden.

VENNSKAP. KJ.,f, RLIGEET
SANNEET

A utbre vennskapets-kj@rlighetens og
sanlhetens grunlprinsipper blant menneskene,
a undervise dem i kjerlighet
til Gud og deres neste, og lare dem at ord
ikke er noh men at disse leerdommer mi
omsettes i handling for at hver enkelt etter
evne kan bidra til menneskenes forbedring
og fullkommengjorelse - er
Odd Fellow Ordenens form6l.
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Patriarken Abraham.
Slik som leirens patriarker gjerne opplever Abraham, synes han 6 vare en betydningsfull
skikkelse i vire ritualer. Dette e kunne forst6 Abraham sitt forhold til Gud, er a
tankevekkende innslag i en utvikling som vil giorc oss til innsiktsfulle pat arker.
Ogsi i DGT er Abraham en helt sentral skikkelse som er felles for de monoteistiske
religioner.
Det som er disse religioners felles tilknFning er utelukkende Abnham, slik det blir fo.talt om
ham i Det Gamle Testamentet.
Abmham var lsraels stamfar, ogvi skal merke oss al han anerkjennes bide av muhamedanere
ogjoder som "d€ troendes stamfar".(Rom 4-1t)

Abrahams far var nomadehovdingen Tarah, som opprinnelig horte hjemm€ i Ur i Kalde4 og
som utvandret derfra til Karan i Mesopotamia.
Etter farens d6d bryter Abraham pi Guds befaling opp fra Karan og komme. til Kani&tr, og
far ved Sikems helligsted vite at Kanaan er "det lovede land".

Abraham er siledes vir felles stamfar. Men selv om han er den person som samler, si blir det
allikevel hans kone Sarah og trellkvinnen Hagar, som uten a vite det blir foranledningen til
at kristne/jsder og muslimer blir delt i to grupper.
Hagar var en egyptisk trellkvinne som Sarah ga Abraham som medhustru (l Mos 16) , og som
oppfi'lte det som var hensiken, nemlig 6 fode ham ssnn, som ble kalt Ismael.
Men da Sarah etter noen 6r selv fodte en sonn som ble kalt Isak, fordrev hun etter en tid
Hagar og Ismael bort fra Abrahams hus, og ut i orkenen (1 Mos 21)..

Dette forte til at l3ak ble stamfar til b6de joder og kistne, mens Ismael ble stamfar til
ismaelittene. Ismaelittene var e4 rekke beduinerstamrner som holdt til i den nordvestlige delen
av Sinai-halvoya. Derfor regnes Ismael som muslimenes stamfar.

Bide muslimer og kistne regner seg som Abrahams barn. Likevel er det n€eme$ vannt€tte
skott mellom kritsne og muslimer i store deler av verden.
Enkelte steder lever kdstne og muslimer i fredelig dialog og sameksistens. Andre stedq som
i de store byene i Norge, fuogerer kdstne og muslimer noenlunde side om side, men uten
sarlig personlige kontakter.
I andre deler av verden er det regelr€tt kdg, massake og blodbad mellom de to gruppene.
Selv om det en de1 steder er gjort fonsk pi kisten vekkelse blaat muslimer, har man inntrykk
av at det er vanskelig 6 n6 Hagars barn med da kristne evangelium.

De to ulike oppfatningene om Jesus som Messias, synes 6 bli stone jo mer en graver seg ned i
Bibelen og Koranen.
For 6 kommunisere det tristne budskap til muslimer, er det en forutsetning e forste deres egen
fortolkdng og oppfatning av det som star i Bibelen og i Koranen.
Til trcss for at Muhammed grunnla Islam 600 ar etter K-ristus, se skiltes kistendommen og
islam som nevnt sine veier mer enn 2000 €r tidligere, ved de motsetninger som opp$o
mellom Sarah og trellkvinnen Hagar.

Blde Bibelen og Koranen forteller pA hver sin mite om hvorledes Abraham for 6 bevise sin
tro. ble pelagt e skulle ofre sin ssnn ti1 Gud. Dette a skulle skape en gjensidig forstielse for
Bibelen og Koranens fiemstillinger, synes i vere en uoverstigelig bariere.

Banieren bestar i, at ilslge Del Gamle Testamentet var det ssnnen Isak som Abraham b1e
p61agt 6 skulle ofre. Dette i motsetning til Koranens fremstilling som gax ut pe at det var
sonnen kmael som var offergaven..
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Koranen fort€ller at Ismael vax gammel nok til i bli tatt med p6 rid om sitt eget offer.
Abraham sa: "Min ssnn, jeg si i en drom at jeg skulle ofre deg - tenk over hva du synes?"
Ismael svarte: "Min Far. gjor det sorn du er ptlagl: Du vil finne meg staadha&ig om du vil!"
(Koranen 37-101/102)
lsmael ble reddet fra offeret i siste liten, pi samme mite som otingen av Isak ble avbrutt.

Pa offerutedet la Ab.aham sammen med Ismael g.unnstenen for "Guds hus" i Mekka.
Pe dette sted ble Kabaen bygget' som hv€rt ir besokes av mange hundrede tusener av
muslimer som kommer dit pe pilegrimsfed. Det er ti1 minne om det offeret som Gud sendte i
stedet for Ismael, at muslimene hvert 6r feirer sin storste hsytid.(Rammadan)
I dag regnes Abraham som den fsrste muslim, og Ismael regnes som muslimenes stamfar.

I, 1 Mos22, finner vi den betydningsfulle beretningen om Abrahams oAing av Isak pe Moria
berg, men som ble avbrutt slik at Isaks liv ble spart.
Det er pt denne hoyden i Jerusalem, Moria berg, at David som kong€ av Ivael (3 Sam 24 og
I Krsn 22) reiste et alter, og hvor kong Salomo (Davids sonn) senere bygde templet pa (2
Krsn 3). Offerklippen pi Moria berg er bygget irur i Klippemoskeen i Jerusalem.

Min mening med dette notat var at jeg gjeme ville peke pA de forhold som kn)'tter de tre
monoteistiske religioner sammen -. nemlig deres felles opphav "Abrehsm",

Samtidig ville jeg peke p6 irsaken til at det oppsto en deling til 2 r€ligioner - Krister/jodisk
og Islam, og at dette var forirsaket av Sarahs bortvisning av Ismael og moren Hagar fra
Abrahams hus, slik det er beskr€vet i DGT.
Delingen mellom Joder og Kistne, 1700 ar senere. Bl€ foranlediget av Jesus fodsel, som
utviklet seg til den kistne tro, slik det fra-mge.r av det DNT.
Jodene har i sin trosdefinisjon ingen plass for Jesus Kristus.

Det som etter min mening skiller Jodedom,4kistendom pi den ene side, og lslam og
Muhammedanismen pi den andre side, er oppfatningen av om hvilken ssnn det var som
Abraham ble pilagt i ofre som bevis pe sin gudstro.

I fslge DGT var det pe Moria berg at Abraham reiste et alter for i ofre sin sonn Isak. I dag
utgior dette offersted og dette alter det sentrale purkt i Klippemoskeen i Jerusalem.

Men ifolge Komnen vax det pe den arabiske halvoy at Abraham reist€ et alter for pe Alahs
befaling 6 ofre sin sonn Ismael. Dette offersted er som nevnt ma.kei ved Kab&en i Mekkr. .

De forhold som jeg har nevnt her, forsterker vir Ordens pilegg om e vise tolennse overfor
andre menneskers tro, og som derfor aktualiserer pelegget om at.

"enhver tale om politik*, religion og sektvesen er forbudt!"
Dct er disse forhold som til alle tider har vart ersak til stridigheter mellom menneskene.

Johan Wilheln F@s- Els Storkapelan Juli 2001
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LEIR NR. 8 \€STFOLD, VART
\4OTEPROGRAM AN\ET HALVAR
2001

6.9.
EI GaUa

4. 10.
Arbm. 1.g. N. Nevnder

1.  l t ,
DKP + 2.9. N. V, Nevnder. Galla

22 . tl.
Fetlesmste med Reb.A
Nr. 6 TUNSBf,RG

6,12
Julemote

Arbm. Regnskap/budsjett
(Eolmestrmd)

MOTIVASJON:
A11 motivasjon kommer fta deg selv.
Familien din, sjefen eller dine kolleger kar
forsske 6 fE maskineriet ditt i gang, men for
du bestemmer deg for hva du onsker 6 oppn6,
vil ingen verdens ting skje.

.SETH GODIN ] "W]SDOM,INC."

KJ,|ERE PATRIARKER - EN
BONN
Patdarken er i gang igjen med ny redaktor.
Han fienger hjelp. Svar positi{ n6r han be. om
et irmlegg og bruk Patriarken til e si din mening
om emner som ligger deg pA hjertet. A fungere
som redaktsr av Patriarken er ikke en enmanns
oppgave. Jeg snsker den nye redalilff lyldre til
og uttrykker min glede over at Patriarken ni
er i sving igjen.

LeifEriksen
Eks red.

Redaktsr: Hans-Olav Fredriksen Buskvn. 24
3152 Tolv$sd. e-mail : han-fre@oflline.no
if . 33324490 mob.9097 1930
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