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KJÆRE PATRIARKER
Min første oppgave som HP er å følge opp en oppfordring fra
«Patriarkens» redaktør om å bidra med mine tanker og ideer om Leirens

drift i min periode som Leirens øverst valgte embetsmann.”Det er nok
med 1/2 side,” sier Redaktøren, ”så får du anledning til å komme med
din programerklæring for din gjerning for de kommende to år.”

Programerklæring?

Leirens og logenes arbeid er heldigvis forankret i lover og ritualer
som ingen enkelt valgt tillitsmann kan endre, men vi er alle
forskjellige av type, sinn og møter utfordringer på forskjellige
måter, og kanskje kan jeg bidra i arbeidet på en positiv måte.

Jeg vil prøve å møte mine venner patriarker med åpent sinn, og ser det
som min hovedoppgave, at ved siden av leirens vanlige drift, vil mine
embetsmenn og jeg gjøre vårt beste for at trivselen skal bli god. (De
fleste av mine embetsmenn kjenner jeg fra før.)

Når vi møtes håper jeg at jeg kan medvirke til at vi får en hyggelig
aften, slik at vi alle kan komme hjem beriket med gode impulser til
vårt videre ordensliv. Det er viktig at vi embetsmenn legger
forholdene til rette så patriarkene, glade og fornøyde, ser fram til
neste møte i Leir nr. 8 Vestfold.Her er vi ved kjernen av mitt arbeid
i Odd Fellow Ordenen, nemlig omgang med menneskene. Det er ikke den
ytre ramme i vårt arbeid som teller mest. Både våre vakre omgivelser i
våre lokaler, antrekk, ritualer, mat og drikke er viktige deler i Odd
Fellow livet, men det viktigste er arbeidet for og med brødrene og
patriarkene.De skal ha en følelse av å være med i arbeidet uansett
verv eller posisjon i loge eller leir, og vi må gi dem en opplevelse
som gjør at de gleder seg til neste møte.Da jeg i min yrkeskarriere
som salgskonsulent sammen med min kone, reiste rundt i Norge, bodde vi
i campingvogn og var svært mobile. Vi kom etter hvert til å besøke de
fleste campingplasser i landet, og ble etter hvert kjent med mange av
eierne.De fleste campingplasser i Norge er stort sett like primitive,
men som eier av campingvogn er det ikke så nøye med standarden, man
trenger bare vann, dusj, toalett og strøm. Men et sted skilte seg ut
fra de andre. Der var det høy standard med boblebad og andre
fasiliteter og vertskapet viste ikke det beste de kunne gjøre for
gjestene sine.Folk skal trivas! Sa eieren.Som leder av Leir nr. 8
Vestfold lar jeg hans uttalelse stå som mitt valgspråk.«Folk skal
trivas!»

Odvar Schrøder



 
 DGL 

Leir nr. 8 vestfold den 1.mars
2007

Følgende Patriarker ble
oppflyttet til Den Gyldne

Leveregels grad
i Leir nr. 8 Vestfold denne dagen.

Loge nr. 15 Kongshaug
Birger Josef Bjørnstad 

Henry Dallager 
Gunnar Jensen 

Johannes Klepaker 
Kjell Krohn Riege 

Loge nr. 26 Svenør
Tor Sverre Johnsen 

Ragnar Lie 
Per Thorstensen 

Kjell Arne Aanstad 

Til deg som har internett; 

”Patriarken”

Ligger nå ute på leirens web- side. 
Klikk deg inn på Oddfellow.no
gå på loger/leire og klikk på 

leir nr. 8  Vestfold.

På Web siden: Odd Fellow.no

vil du forøvrig finne terminlister for

alle Loger/Leire, også for Rebecca-

loger/Leire, ikke bare for Norge

men hele verden. med navn  

tlf. nr. og adresser til Loger/Leires

kontaktpersoner. 

Geir Eggum
Web. ansvarlig Leir nr. 8 Vestfold

                    DGL Forts.                 
        

        Loge nr. 27 Kong Sverre
       Tor Dalva 

      Staale  Østbye 

        Loge nr. 40 Vern
       Bjørn Jakobsen 
      Sverre  Solberg 

        
        Loge nr. 48 Færder

      Gunnar Edvard Fjære 

        Loge nr. 85 De Tre Holmer
      Øivind Bang 

      Rolf Normann Sørstrøm 

        Loge nr. 117 Oseberg
      Øivind Brevik 

      Per Kristian Hansen 
      Ole-Geir Olsen 

     Runar Bjaaland  Skjuve 

        Loge nr. 120 Colin Archer
      Ole Peder Eikenes 

      Kristian Lauritz Klipper 
       Arild Oscar Pedersen 

     Sverre Lorentz  Pedersen 
                  

Har du liggende noen gamle
«Patriarker»?

Vi ønsker å få tak i så mange tidligere utgivelser
som mulig, for å arkivere disse og ev.  legge noen

av dem ut på Web-siden vår.
De som er aktuelle er fra tiden før 5. juni 1997

Geir Eggum
Sekr.



              FIRO-modellen er i dag grunnlag for lederutvikling i mange miljøer. Kjenner du deg igjen i den? Hvordan 
                  opplever du din loge og din leir i denne sammenheng? I hvilken av fasene arbeider vi best på
                  oss selv for å bli mer menneske-kjærlige? I hvilken fase lever  våre begreper om Vennskap Kjærlighet og 
                 Sannhet ? Kan vi stupe rett inn i den aktuelle fase, eller må vi gå en vei sammen først? Engasjerer dette deg?
                 Du kan jo ta en prat med dine brødre eller hvorfor ikke skrive et innlegg i Patriarken du også. Da tror jeg
                  bror  Redaktør Hans-Olav blir glad.

                  Som avrunding vil jeg gi en lett omskrevet versjon av noen ord min navnebror uttalte i januar 1961: 
                  Spør ikke så mye om hva din loge kan gjøre for deg, spør heller om hva du kan gjøre for din loge.

                    Med broderlig og patriarkalsk hilsen

                    John Glattetre
                    Loge nr. 40 Vern og leir nr 8 Vestfold.

                    



                                                                                                        

Det nye år:

Det står der så åpent blankt og rent,
i vente på noe uvisst ligger det foran oss.
I påvente av noe bedre enn det som har

vært
ligger det der tolmodig for å ta i mot det

vi ikke vet.
Åpner seg for alle og gir nye muligheter.

Ta det første steget forsiktig over,
varsomt, men klokt, så du ikke trår feil,

går deg vill i det håpet du hadde.
Det svikter hvis du går i drømme uten å
ta i mot alt som vil komme og gjemme

det et sted i deg selv.
Gå videre og bruk det i ditt livsverk i de

år som vil komme.

Eks.OM Knut Eriksen

       Den edle kjærlighet

Kjærlighet er livets krydder den er også
livets salt. Kjærlighet gir livet mening,
Ja den kan forandre alt. Kjærlighet gir

mot og styrke, varme og omtenksomhet.
Glem deg selv og se med hjertet opplev
ekte kjærlighet. Speil deg i din nestes
ansikt, mennesket trer frem, blir deg.

Sett med kjærlighet og glede kan du se
ditt gode jeg.

Våg å vise hva du er, våg å være nær.
Våg å vise kjærlighet, lev mens livet er.
Kanskje er det vrient å uttrykke i blant.
Men kjærlighet delt med noen – øker - 

det er sant!
Våg å vise følelser, sårbar blir du da.
Våg å stå for kjærligheten – det går
bedre da. Du får kraft og modighet

når du velger selv. Kanskje har du sådd

et frø som blir til blomstervell.

      Fra Gastronomiens verden

Den Franske juristen, embetsmannen og
forfatter, Jean Anthelme Brillat Savarin.

Født i 1755 død i 1826. 
Utga i 1825 boken «Smakens Fysiologi»

Denne boken er ofte omtalt som
gastronomiens bibel.

Han forteller i boken om sansenes rolle innen
gastronomi.

Brillat Savarin er verdenskjent for sine
gullkorn av noen sitater, tilknyttet den

gastronomiske verden.
Her er et utdrag:

*
 Si meg hva du spiser, så skal jeg si deg hva

du er.
*

 Man lever ikke av det man spiser, men av det
man førdøyer.

*
 Folkenes skjebne avhenger av hva slags

næringsmidler deres daglige kost består av.
*

 Oppdagelsen av en ny rett betyr mer for
menneskehetens lykke enn oppdagelsen av en

ny stjerne.
*

 Den som forspiser seg eller drikker seg full 
har ikke forstand på hverken å drikke eller å

spise.
*

En dessert uten ost er som en vakker kvinne
som mangler et øye.

*
Koke kan enhver kokk – steke kan kun den

fødte mester.
*

Å vente for lenge på en forsinket gjest er en
tilsidesettelse av det hensyn man bør ta til
alle de gjestene som har ankommet i tide.



                                                                                  

Etter de opplysninger «Patriarken» har motatt fra

logene i distrikt 8,

er følgende brødre berettiget, i denne høstterminen.
Til å bli tildelt Ve Ju i h.h. til nedenstående liste:

Loge nr. 15 Kongshaug
25 Ve Ju 3/12-07:
Halvar Gade Johansen
Cato Wendt
Einar Westbye

Loge nr. 26 Svenør
40 Ve Ju 22/10-07:
Odd Prestgaard
Harald Baklie

25 Ve Ju 12/11-07:
Aage Wallin
Tore Sørensen 

Loge nr. 27 Kong Sverre
25 Ve Ju 12/9-07:
Tor Wilhelmsen

Møt så ofte du kan, det styrker samholdet i loge og leir.

                                                    

Loge nr. 40 Vern
40 Ve Ju 24/10-07:
Håkon Smebøl

25 Ve Ju 31/10-07:
Rolv Stølen
Rolf Nøklegaard
Knut Nøklegaard

25 Ve Ju 12/12-07:
Olav Berger

Loge nr. 48 Færder
50 Ve Ju 12/9-07:
Thorleif Bjørn Gade

Loge nr. 117 Oseberg
25 Ve Ju 26/11-07:
Jan Hallenstvedt



                                                        

 

Hvordan kom du med i Ordenen?:

I 1947 ble min far med i Odd Fellow Ordenen, da var jeg 11 år. Hans medlemskap kom til
å prege meg og min nærmeste familie, og jeg var litt stolt av hans Odd Fellow
medlemskap. 

Da jeg var 29 år erfarte jeg at flere på min alder ble medlemmer i Loge nr. 26 Svenør, og
det var egentlig ikke noe spørsmål om jeg skulle bli en Odd Fellow. Det hadde bare vært å
vente til jeg ble voksen nok.

Hva er din yrkesbakgrunn og nåværende yrke?:

Min yrkesbakgrunn er omfattende. Etter middelskole dro jeg til sjøs som maskingutt. Tok
maskinistskole i Sandefjord og jobba et år på Gøtaverken.

Etter det var jeg flymekaniker i 336 skvadronen. Jeg giftet meg i 1959 og hadde etter det
en sesong på hvalfangst.

Som nygift familiefar ble det slutt på fartingen og jeg gikk inn i familiebedriften Jensen
Conditori i Larvik hvor jeg var i 25 år. I den perioden drev min kone og jeg også en liten
konfeksjonsforretning i seks år ved siden av bakingen.

I tillegg til dette har jeg også prøvd meg som journalist, salgskonsulent, forfatter,
drosjesjåfør og forretningsfører. Som konklusjon kan en si at jeg har prøvd det meste uten
egentlig å bli til noe.

  « P R O F I L E N»

      Eks. OM Ovar Schrøder Loge nr. 26 Svenør



Forts. «Profilen»

Dine hobbies?

I mine yngre dager var jeg speider, fotballsparker, siden trener og fotballdommer om
sommeren mens jeg gikk langrenn om vinteren.

Den største interessen min har likevel vært historie og historieforskning. Det sammen
med reising, og mitt Odd Fellow medlemskap fyller mye av livet mitt nå på mine ”gamle
dager.”

Et tilbakeblikk på dine år i Ordenen, hva er det som har betydd mest for deg i denne
tiden?:

Da jeg etter 10 år på reiser som salgskonsulent uten mulighet til å kunne møte i logen
kunne komme tilbake å treffe mine brødre. Det var selvfølgelig mange nye ansikter og
mange gamle venner var falt fra, men det å starte opp «logelivet» var nesten som å
komme hjem igjen. Nå hadde jeg også tid til å møte i Leir nr. 8 Vestfold, noe som ga meg
mulighet til å stifte nye bekjentskaper, og det har gitt meg mye glede.

 Ordensvita er som flg: 

Innvielse 22. mars 1965 

 1. grad     28. feb 1966 
 2. grad     10. okt 1966 
 3. grad     13. mar 1967 

Logegrader:

 Ytrevakt 1970 – 1971 
 Inspektør 1974 – 1975 
 CM H-ass 1977 – 1979 
 CM H-ass 1979 – 1981 
 CM            1981 – 1982 
 Sf. Eld.     1994 –  1997 

 UM 1997 – 1999 
 OM 2000 – 2001 
 OM 2001 – 2003 

 Eks.OM 2003 – 2005 

Utmerkelser:

 25 års VeJu 26. mar 1990 
 Storlogegraden12. mar 2002 

 40 års VeJu 11. apr 2005 



Forts. «Profilen»Forts. «Profilen»Forts. «Profilen»Forts. «Profilen»

Leirvita:

 Kallet til leiren 16. sep 1971 
 2. grad21. sep 1972 
 3. grad 13. nov 1973 

Leirembeder:

 Fører 1997-1999

 Fører 1999-2001

 2.HM 2001-2003

 2.HM 2003-2005

1.HM 2005-2007

                        Hvilke tanker gjør du deg om Ordenen i fremtiden?:

I en verden preget av oppløsning av gamle verdier så som, respekt, trofasthet,
vennskap, omtanke og kjærlighet, er tiden preget av egoisme som fører til rotløshet,
grådighet, som gjør menneskene ulykkelige. Da er Odd Fellow Ordenen et
ankerfeste.

Jeg tror Odd Fellow tanken kan slå rot hos mange som trenger en balanse i livet, og
som vil dele vårt vennskap, vår kjærlighet til andre og som søker en mening med
livet. Odd Fellow Ordenen vil i fremtiden ha store muligheter til å vokse og
engasjere mange. Jeg håper den utvikler seg i positiv retning til glede og håp for oss
alle og som et bidrag til å utbre toleranse og kjærlighet mellom menneskene.

«Patriarken» Takker bror Odvar for at han stilte opp i denne vår nye spalte «Profilen»

Ja i sannhet vet vi lite om våre brødre i loger og leir, det kommer mer.....................følg med.

Red.

Ansv. Red.

Hans-Olav Fredriksen 
Buskv. 24, 3152 Tolvsrød

tlf. 333 24490 mob.41614378
e-post: han-fre@online.no 


