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Nyhetsbrev 
Januar 2020 

HP Halvard Karlsen  

hilser og ønsker alle Patriarker et riktig godt nyttår.  

Vel møtt på våre leirsamlinger! 

Siden sist…  
Gode patriarker.  

Hjertelig godt nyttår! 

Da er det til for oppsummering og ettertanke. I høst ble det instituert et nytt kollegium, og 

ønsket er å fortsette den gode trend, som det forrige fulgte. Et av ønskene er å øke antall 

patriarker, og «lokke» flere ut fra sofakroken til våre møter. Få med seg den gode følelsen 

med møtet og det sosiale selskap. 

Det er alltid litt spennende med nye ting, hva kommer rundt neste sving, og hvordan skal jeg 

forholde meg til det. Det er ingen signaler fra høyeste hold i Ordenen om endring av Leirens 

ritual, det har nylig hatt sin renessanse. Dette til glede for noen og til litt irritasjon for andre, 

men slik skal det nok være. Vi har nok forskjellig innstilling til nye endringer noen og enhver.  

Det er opp til det sittende kollegium å utarbeide gode programmer, trene godt på 

gradsspillene, og variere ikke minst ettermøtene med interessante innslag, selv om den gode 

samtalen skal være i sentrum. Forrige år avsluttet daværende 1. HM Halvard Karlsen sin 

hilsen i januarnummeret 2018: 

Jeg liker ikke sne, jeg pines ved synet av den, og min fornuft skjønner intet annet av den enn 

dens evige og naturstridige idioti.  

Knut Hamsun 

Vi er nok begge klimaflyktninger og har samme syn på vinteren. 

Åge B. Eriksen  

Herold 

Leirslagning 19. desember Julemøte FD 

Tradisjonelt ble Julespillet fremført med 42 Patriarker og 2 gjester tilstede.  

Før taffelet kåserte Dag Oppen Berntsen om torskens fortreffeligheter. Etterpå ventet 

dampet torsk på sultne ganer. Det passet utmerket som en variasjon til ribbe og pinnekjøtt i 

den «søte juletid». 
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                                       Januarstemning over Bugårdsdammen i Sandefjord 

Leirslagning torsdag 16. januar kl. 19:00 

Arbm. Regnskap, Budsjett, Fd. 
Eks HP Morten Moen instruerer om SPOND, Herold fortsetter med litt om vår OF-nettside. 

 

 Aftenens meny: 

3 snitter, ass. pålegg 

kaffe 

Pris kr. 180.00 (kort eller kreditt) 

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

Frist: Tirsdag 14. januar 

Velkommen til bords! 

Kommende leirslagning 20. februar kl. 19:00  

Den Kongelige Purpurgrad + Galla. Gradsarb. P og DGL 

      Aftenens meny: 

Skinkestek, surkål, kokte poteter brun saus + kaffe 
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Patriarchs Militant 
For mange som har Leirens 

Patriarkgrad i Norge, så er denne 

gren av vår Orden lite kjent. 

Undertegnede fikk like etter 

nyttår en mail fra Eks OM Jørgen 

Thøgersen fra Loge 59 Hiort 

Lorenzen i Haderslev, som er Loge 

nr. 15 Kongshaugs vennskapsloge.  

Han har valgt å bli Chevalier i 

Canton Excelsior Nr. 1 i København.  

I møte den 3. januar i år, ble det lest opp navn på 14-15 

nordmenn som ønsket å motta graden i Danmark.  

Hans spørsmål var om det i Loge nr. 15 Kongshaug var 

interesse for dette, og ba meg formidle det videre. Han 

kunne se for seg en større seremoni, med innvielse av 

mange nordmenn.  

For interesserte Patriarker, finnes engelsk informasjon på 

nettsidene til Patriarchs Militant, og mail-adresse til Eks 

OM Thøgersen kan fås ved henvendelse til undertegnede. 

Herold   

Info om pris på Leirringer: 
Pris for bytte av Leirring som er blitt for slitt eller ikke passer på fingeren er kr. 900.-, ved 

innlevering av gammel ring. Pris dersom gammel ring er mistet er kr. 2.000.-. Prisdifferansen 

tilsvarer omtrent gullverdien. 

 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: abe-eri@online.no og ofleir8her@oddfellow.no 
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