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FRA HOVEDPATRIARKENS TELTFRA HOVEDPATRIARKENS TELTFRA HOVEDPATRIARKENS TELTFRA HOVEDPATRIARKENS TELT    
    
Kjære Patriarker:Kjære Patriarker:Kjære Patriarker:Kjære Patriarker:    
 
Først vil jeg takke for den tilliten som er vist meg som leirens HP de 2 neste år. Det blir en 
større oppgave enn jeg først hadde regnet med.   Storlogens satser stort på fornyelse av 
Leirinstitusjonen. Det heter så fint at sommeren skal brukes til å lade batteriene. Mye tid 
har derimot gått med til seminar og så til å planlegge og motivere egne embedsmenn for 
dette arbeidet. Moro og interessant blir det å få være med på denne storsatsingen særlig 
når en opplever bare positive tilbakemeldinger.  
  
17.-19. juni var alle landets valgte HP og HM (Rebekka-leir) invitert til et 3 dagers 
seminar i Oslo.  Her hadde Storlogen i forkant lagt ned et formidabelt arbeid.  Med stor 
kreativitet og inspirasjon ble vi nyvalgte tatt med inn i en fornyelsesprosess av 
leirinstitusjonen.  Hensikten er å kvalitetsheve leirslagningene slik at møtene skal bli mer 
inspirerende, interessante og engasjerende for den enkelte patriark.   Alt dette er for å øke 
rekrutteringen og fremmøte. 
 
Det helt nye i år er opprettelsen av Nevnd for Leirens Styrkelse og Ekspansjon.  
En av dens viktigste oppgaver er utviklingsprogrammet. Storlogen har utarbeidet et ferdig 
opplegg. Resipiendene blir invitert til informasjonsmøter før opptagelsen og etter hver 
gradspassering. Det blir krav til deltagelse på disse møter og på leirslagninger for å få 
neste grad.  
 
Det må tenkes nytt på alle områder. Det sies at leir og loge er blitt for like. Noen ritualer 
er blitt endret. Leirsalen skal være helt annerledes enn logesalen.  Dette krever en god del 
investeringer.  Så vil tiden vise hvor mye av det nye vi greier å iverksette og hvor lang tid 
det vil ta.  En ting er sikkert.  Kvelden det nye iverksettes vil være en historisk begivenhet 
i Leir nr 8 Vestfold.  
 
Så fikk bølgen av entusiasme og inspirasjon i dette arbeidet en brå stopp. Hverdagen ble 
fylt av sjokk, sorg og fortvilelse. Terrorens grufulle ansikt kom til vår fredelige del av 
verden. Én manns grufulle herjinger vil prege oss som samfunn og enkeltmennesker 
i lang tid.  
 
Forts. neste side 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Forts. fra foregående side 
Fra Hovepatriarkens teltFra Hovepatriarkens teltFra Hovepatriarkens teltFra Hovepatriarkens telt    
    
Vi blir nå utfordret i måten vi tenker og bruker språket vårt på. Følelsene er så sterke og vi trenger 
forklaringene, og vi vil ha dem fort. Men vi må trå varsomt. Jeg ser at det mest alvorlige problemet er 
einstøingene. Disse ensomme ulver som sitter alene med sine hat-tanker mot samfunnet. På internett kan de 
surfe og finne støtte av likesinnede over hele verden. I mitt arbeid i Kirkens Bymisjon ser jeg hvordan 
personligheten drastisk også kan endres med bruk av rus eller andre kunstige stimuli. Det utenkelige kan bli 
virkelighet. Dagen etter Utøyakatastrofen var det en som tente på min arbeidsplass.  Tilfeldigheten var at en 
Rødekors-bil som hadde vært på Utøya kjørte forbi huset, så det kom røyk, stoppet, og med medbrakt utstyr 
greide å slokke brannen like før overtenning Hva får mennesker til å gjøre slikt mot en organisasjon som har 
som sitt overordnede mål å hjelpe de svakeste i samfunnet? Hvordan kan vi hindre at slikt skjer igjen?  
 
Vi må som samfunn og medmennesker fortsette å vende oss mot hverandre med åpne armer og gi omsorg og 
ly til hverandre.  Det er langt fra nok å vente på at myndighetene skal skjerpe eller endre lovverk og øke 
bevilgningene til politiet.  Aller viktigst er det private initiativ.  Det er viktig å ikke stenge noen bort fordi 
deres meninger er for radikale, men tvert imot gjennom dialog gi dem vektige motargumenter. 
    
Katastrofen i Oslo sentrum og på Utøya vil alltid følge dem som vendte hjem med sår på kropp og sinn. 
Tilbake står også tomme skolepulter og arbeidsbenker etter dem som ikke vendte hjem. Sorgen og savnet vil 
aldri forsvinne. Det er her pårørende og etterlatte skal finne veien videre. Dette er også en påminnelse: Som 
medmennesker kan vi alle gjøre en forskjell.  
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Til ungdommen av  
Nordahl Grieg 

 

                                                                         
Kringsatt av fiender, 
gå inn i din tid! 
under en blodig storm- 
vi deg til strid 
 
Kanskje du spør i angst 
udekket, åpen: 
hva skal jeg kjempe med 
hva er mitt våpen? 
 
Her er ditt vern mot vold, 
her er ditt sverd: 
troen på livet vårt, 
menneskets verd. 
 
For all vår fremtids skyld, 
søk det og dyrk det, 
dø om du må-men: 
øk det og styrk det 
 
Stilt går granatenes 
glidende bånd 
stans deres drift mot død 
stans dem med ånd! 

 
 
 
 
 
Krig er forakt for liv. 
Fred er å skape. 
Kast dine krefter inn: 
døden skal tape! 
 
Elsk og berik med drøm 
alt stort som var!                          
Gå mot det ukjente 
fravrist det svar. 
 
Ubygde kraftverker, 
ukjente stjerner. 
Skap dem med skånet livs 
dristige hjerner! 
 
Edelt er mennesket, 
jorden er rik! 
finnes her nød og sult 
skyldes det svik. 
 
Knus det i livets navn 
skal urett falle. 
Solskinn og brød og ånd 
eies av alle. 
 

 

 
 
 
Da synker 
våpnene 
maktesløs ned! 
Skaper vi 
menneskeverd 
skaper vi fred. 
 
 
Den som med 
høyre arm 
bærer en byrde, 
dyr og umistelig, 
kan ikke myrde. 
 
Dette er løftet vårt 
fra bror til bror: 
vi vil bli gode mot 
menskenes jord. 
 
Vi vil ta vare på 
skjønnheten, 
varmen 
som om vi bar et 
barn 
varsomt på armen. 
 



Nevnder i leir nr 8 Vestfold  

for perioden 2011-2013  
                                                                                   
Nominasjonsnevnd  Loge  
Øivin Eriksen (form)  27 Kong Sverre 
Odvar Schrøder   26 Svenør 
Reidar Bjørkmark  15 Kongshaug 
Hans-Olav Fredriksen  40 Vern 
Thore Eriksen                48 Færder 
Jan Erik Stanger   85 De Tre Holmer 
Knut Orskaug    117 Oseberg 
Bjørnar Andreassen  120 Colin Archer 
Hans-Sverre Sjøvold   
(vm)                   117 Oseberg 
Knut Eriksen (vm)   
som storrep.               27 Kong Sverre 
 
Finansnevnd  
John Faye-Lund   48 Færder 
Fritz Hødal   26 Svenør 
Knut Orskaug   117 Oseberg 
 
Revisjonsnevnd 
Bjørn Solberg   15 Kongshaug 
Arild Vagn Petersen  26 Svenør 
Thorodd Skontorp  27 Kong Sverre 
 
Nevnd for anskaffelser 
Kåre Misje     85 De Tre Holmer 
Walter Nordal    15 Kongshaug 
Svein Sataslaaten   15 Kongshaug 
 
Styrkelse & Ekspansjon 
Knut Eriksen (form)  27 Kong Sverre 
Håkon Henriksen   15 Kongshaug 
Reidar Bjørkmark  15 Kongshaug 
Åge B. Eriksen   15 Kongshaug 
Øivin Eriksen   27 Kong Sverre 
 
 
 

 
 
Leirens Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon er ny av året. 
Her er et lite utdrag fra dens instruks: 
 
1. Formål. 

• Nevndens hovedoppgave er å bistå HP i arbeide for leirens styrkelse og ekspansjon. 

• Nevnden skal arbeide for å styrke leirens innadvendte liv og arbeid slik at Ordensmedlemmer opplever et 
rikt og engasjerende medlemskap. 

• Nevnden skal arbeide for å styrke leiren gjennom tiltak for rekruttering. 
 

2. Medlemmer. 
Nevnden skal bestå av leirens Storrepresentant samt 3 valgte medlemmer og et varamedlem.  Minst et av de 
valgte medlemmer og varamedlemmet skal være Eks HP. Leirens Storrepresentant er ansvarlig for at 
utviklingsprogrammet blir gjennomført etter gitte retningslinjer. 
 
3. Arbeidsoppgaver:  

• Utviklingsprogrammet. Resipiendene skal få undervisning før alle gradene. 

• På ettermøtene skal nevnden i samarbeid med 1HM hjelpe med tiltak som kan berike møtene. 

• Endelig bør nevnden levendegjøre Ordensarbeidet ved å ta initiativ til diskusjonsmøter, kurs, 
konkurranser, foredrag m.v., som kan bidra til sterkere bevissthet i forhold til Ordenens lover, budord og 
etikk. 

 
  
 
 
 

Embedsmenn 
i Leir nr 8 Vestfold 
for perioden  2011 – 2013 
 
Storrepr  Knut Eriksen             27 Kong Sverre 
Eks HP Øivin Eriksen            27 Kong Sverre 
 
Valgte Embedsmenn 
 
HP. Geir Einar Eggum                 27 Kong Sverre   
YP. Brynjar Herland                120 Colin Archer 
Sekr. Morten Moen              120 Colin Archer 
1. HM. Gunnar Johan Pedersen        40 Vern 
Skm. Fritjof Aasvang             27 Kong Sverre 
Kass. Gunnar Schrøder Kjøll            15 Kongshaug  
2. HM  Kåre Misje              85 De Tre Holmer 
 
Utnevnte embetsmenn. 
 
Fører  Svein Harald Sataslaatten       15 Kongshaug 
Inspektør Walter Nordahl             15 Kongshaug 
YV  Thor Snørsvald               120 Colin Archer 
IV Erling Hedley Halvorsen   26 Svenør  
Organist Thore Eriksen   48 Færder 
Lysmester Gunnar Kristoffersen 40 Vern 
Lydmester Jan Even Liahagen 120 Colin Archer 
1. LV  Arnfinn Røren   40 Vern 
2. LV  Fredrik Ramm Bogstad    27 Kong Sverre 
3. LV  Frank Andreas Johansen  40 Vern 
4. LV  Aasmund Grødahl    85 De Tre Holmer 
1. TV..Svein Heggem        48 Færder 
2. TV  Ragnar Eckholdt    48 Færder 
Arkivar Einar Westbye  15 Kongshaug 
Red.  ”Patriarken”  
Hans-Olav Fredriksen  40 Vern 

 



 
 

                   
 

Eks Storrepr. Ole Johan Romdahl Loge nr. 40 vern. 
 

1. Hvordan kom du med i Ordenen? 
Det var min svigerfar som fikk meg med i Ordenen og han ble også min fadder 
 

2. Hva er din yrkesbakgrunn og nåværende yrke? 
Etter 3 år på Horten Tekniske Skole begynte jeg å arbeide på Anker Batterifabrikk. 
Først som tegner, senere som driftsassistent for så å bli planlegger. Etter 32 år på fabrikken 
skjedde en dramatisk nedskjæring sv arbeidsstokken. jeg søkte, og fikk jobb som planlegger 
på Bongs Konvolutter i Stokke. Der ble jeg i 11 år, hvorav de siste årene som kvalitetssjef. 
Og for 3 år siden ble jeg pensjonist. 
 

3. Dine hobbies? 
Jeg har ingen spesielle hobby, men jeg går eller sykler noen turer og er mye sammen med  
barnebarna mine. Jeg leser endel, og pusler litt med frimerker. 
 

4. Et tilbakeblikk på dine år i Ordenen, hva er det som har betydd mest for deg i denne tiden? 
Jeg kan ikke peke på en bestemt hendelse eller periode som mest betydningsfull. Men vil 
fremheve den fine læringskurven fra innvielse og gradspasseringer til utnevnte og siden valgte 
embeder. Fra å være med på øvelser og diskusjonene der. Delta i kollegemøter og få innblikk i 
hvordan logen drives. Det har vært mye å lære, men interressant og givende. Jeg har hatt en fin 
tid som Odd Fellow og har anbefalt det til mange. 
  

5. Hvilke tanker gjør du deg om Ordenen i fremtiden? 
Vi må kanskje være mer åpen utad. De som i dag skal introduseres for Odd Fellow Ordenen 
er mer krevende enn da jeg begynte. De stiller flere spørsmål og vil vite mer hva et medlemsskap 
i Ordenen innebærer. Men jeg har stor tillit og tro på Ordenens fremtid.  
Ordenens mål og idealer vil være like viktig i fremtiden. 
 
Red. takker Patriark Ole Johan Romdahl for at han så sporty stilte opp i denne spalte. 
 
 

 
Ansvarlig redaktør: 

 
Hans-Olav Fredriksen 

Nordbyen 6 -   3111 Tønsberg 
Mob. :41614378 

e-post.: han-fre@online.no 

 

       MØT SÅ OFTE 
   
       DU KAN! 

                  

”Profilen” 
 


