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Nyhetsbrev 
November 2019 

Siden sist…  
Gode patriarker.  

DSS innkalte alle nyinnsatte Herolder i Distrikt 8, både brødre og søstre til kveldsseminar i 

Holmestrand for å gi informasjon om deres nye «jobb». Til instruktører hadde han Stor 

Herold (også redaktør av De Tre Kjedeledd) Dag-Runar Pedersen, samt Eks OM Snørsvald fra 

Loge 120 Colin Archer. Sistnevnte orienterte om bruk av Spond, og dens fortreffeligheter. Vi i 

leiren bruker det allerede, som dere har sett. Stor Herolden tok oss gjennom en PP som er 

utarbeidet av Storlogen for nye Herolder, jeg har tillatt meg å omstrukturere den og den vil 

bli vist på et ettermøte. Informasjon er viktig for alle parter, jeg må innrømme at det var 

noen nyheter som overrasket, selv etter mange års medlemskap i Leiren.  

Når det gjelder arbeidsoppgaver så tar 1. HM alt som har med påmelding og innbetaling, 

bestilling av mat, talerliste og det praktiske ved Patriarkmåltidet. Herolden lager Nyhetsbrev 

og formidler informasjon.     

Leirslagning 17. oktober 

Arbm. Instr. Fd. 

HP innsatte flere Patriarker i posisjoner, slik at listen over embedsmenn nå er komplett. 

Fung. Storrepr. ga en god og nyttig instruksjon i alle grader.  

DSS Andreassen tildelte Stor Kapellan Kjell Hendriksen Aas medlemsmerket for OF Akademi, 

og vi gratulerer.  

God og hyggelig respons fra Patriarkene til HP etter møtet, for en fin og variert Leirslagning! 

Før måltidet fortalte fung. Herold Åge B. Eriksen litt om sitt nye embede, mer informasjon 

kommer etter hvert.  

Så kom turen til Patriark Yngve Trydal fra Leir nr. 5 Klippen, som hadde laget et foredrag om 

Ordenens Leveregler. Han høstet god og velfortjent applaus for sine tanker om emnet.   

Kjøkkenet vartet opp med velsmakende kokt ørret med tilbehør. Denne kvelden var det 

ingen taler, bare Patriark 1. HM Aursnes, som styrte det hele, og takket for maten. 
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Patriarkmåltidet 

Når vi samles i spisesalen på ettermøtet, er det for å ha en hyggelig tid med god mat og prat 

over et velsmakende måltid. Vår restauratør sørger for det siste, men kollegiet med Patriark 

1. Høvedsmann i spissen, må gjøre noen grep av praktisk natur. Han sørger for å bestille 

meny og ta påmelding, samt kreve inn det økonomiske for mat og drikke. Det som er viktig 

er at regnskapet går opp, at alle er med på å betale for gildet. I noen tilfeller må noen 

utgifter som mat til spesielle gjester, f.eks fungerende Storembedsmenn som skal utføre 

Embedsmannsinstallasjon oa. deles på patriarkene.  

På forhånd melder vi oss på til å spise, da restauratøren må ha det antall som han skal lage 

mat til, noen dager i forkant. Noen glemmer å melde seg på, og andre glemmer å melde seg 

av, eller gjør det etter fristen. Her må vi bli litt flinkere alle sammen til å følge Patriark 1. 

HM’s anmodning om å holde oss til reglene.  

Velkommen til bords og god appetitt! 

Fung. Herold 

Seminar med fordypning i Det Gode Vennskaps Grad 

Lørdag den 16. november 
Spesialdeputert Stor Sire for Rituell og Etisk Fordypning Kjell-Henrik Hendrichs, gir en videre 

fortolkning av denne grads budskap.  

Kommende leirslagning torsdag 21. november kl. 19:00 

Den Gylne Leveregels Grad 
Tre Patriarker vil motta Den Gylne Leveregels grad. Ansvarlig Loge er nr. 120 Colin Archer, 

Larvik, og det bli gitt Informasjon til nyere patriarker i Patriarkgraden. 

Aftenens meny: 

Indrefilet av svin 

grønnsaker 

estragon- og sennepssaus 

kokte poteter, kaffe 

Pris kr. 220.00 (kort eller kreditt) 

Påmelding med Spond, SMS eller e-post (se nedenfor) 

Frist: Tirsdag 19. november 

PS! Dersom du av helsemessige grunner trenger et alternativ,  

ta kontakt med 1. HM, så finnes det sikkert en løsning! 

Velkommen til bords! 
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Ny nettside for oddfellow.no 
3. november skiftet Storlogen nettside, med litt annen design enn tidligere. Det blir bla. 

fokusert på hvert sted hvor det er Loger og Leire, hvor møtedager og tider blir mer markert. 

Det vil nok ta litt tid før alle Herolder har fått tingene på plass, ikke alle er like flinke 

dataguruer. Husk å logge deg inn, og les det som bare er for medlemmer. Der er det sikkert 

noe du ikke har sett eller visst om tidligere. Kunnskap og informasjon er viktige brikker i våre 

liv. 

Ørkenen Paran  
Etter lang vandring i våre dagers ørken, skal det være godt å samles rundt bålet til vise ord 

fra de eldre, formaning om farer som lurer og vil oss vondt, for å avslutte dagen med et godt 

måltid, og dele våre daglige bekymringer med andre Patriarker.  

 

 

 

 

 

Håvamål om vennskap 
Kopiert etter Odd Fellow Blad nr. 4 1996.  

 

Håvamål hører med til den norrønne kulturs eldste skriftlige kilder. 

Diktverket er blitt til i en tid hvor to religioner har stått mot hverandre. Den gamle åsatroen 

måtte vike for kristendommen. 

Håvamål betyr ”Den høyestes tale”. Det er et diktverk om livsvisdom. Vi skal ta med noen av 

de 164 vers. Diktverket bygger på et ganske kynisk og egennyttig menneskesyn. Men det er 

verd å ta med seg hvordan våre forfedre så på blant annet vennskap. Få Odd Fellows vil 

kunne skrive under på alt som står i dem. Men Håvamål er et fint lærestykke når det gjelder å 

sette en rekke etiske verdier i perspektiv. Det er ofte at man ved å se kontrastene blir klar over 

hva man selv står eller ikke for. Vi bruker her Ludvig Holm-Olsens praktfulle 

bokmålsgjendiktning, selv om nok mange vil savne den mer norrønne tonen som diktet 

opprinnelig ble skrevet i. 

1.    42.     43. 

Åpner du døra   For vennen sin   For vennen sin 

til ukjent hus,   skal en være venn   skal en være venn, 

skal du være varsom,  og gjengjelde gave med gave; for ham og hans venn, 

for uvisst er å vite   men ler en av deg,   men for uvenns venn 

om uvenner    så le igjen,    skal ingen mann 

alt er benket der inne.  lønn ham med løgn for svik.  noen gang være venn 
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44.    45.     46. 

Hør, har du en venn  Har du en annen,   Og atter om den 

og tror vel om ham,   som du ikke tror;   som du ikke tror; 

og vil du ha gagn av vennen, og vil utnytte ham tross alt;  ser du svik i hans sinn, 

bland sinnet ditt med ham fagert skal du tale   smile skal du mot ham, 

og send ham gaver,  men falskt mene,   men skjul dine tanker, 

søk ham ofte opp.  Lønn ham med løgn for svik.  La gave svare til gave. 

 

Kontaktinformasjon:  

1. Høvedsmann  
Geir Aursnes 

Fritzøe Brygge 11 

2164 LARVIK 

Tlf.: 97592100 Epost: ofleir81hm@oddfellow.no 

Herold 

Åge B. Eriksen 

Shetlandsgata 3 

3238 SANDEFJORD 

Tlf.: 90019578 Epost: ofleir8her@oddfellow.no eller abe-eri@online.no  
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