Leir nr. 27 Homborside
Lørdag 16. november 2013
Selve Institueringen fant sted på Ordenshuset i Grimstad, Jørgen Bangs gate 5 med start kl
17.00
Det hele startet med at Stor Marsjall Tore Fredrik Grüner anmodet de fem
Chartermedlemmene, Thorleif Sverre Knudsen, Arne Bjørge, Leiv P. Olsen
Finn Fredvig Erichsen, Jan Tore Solheim og de øvrige patriarkene om å tre inn i leirsalen.
Deretter ble Storembeds-mennene ført inn:
Til slutt ble så Stor Sire Morten Buan ført inn.
Tore lund Andersen fungerte som Stor Organist..
Den høytidlige seremonien ble dyktig ledet av bror Stor Sire og ble gjennomført på en verdig
måte.
Denne del av møtet ble avsluttet ved at Thorleif S. Knudsen mottok Fribrevet på vegne av de
5 Chartemedlemmene og bror Stor Sire erklærte den nye leiren for instituert idet han ga den
navnet leir nr. 27 Homborside.
Installasjonen av den nye leirens embedsmenn ble så ledet av Dep. Stor Sire og med DSS på
UM stolen.
Denne høytidelig delen ble avsluttet med at HP Arne Bjørge satte inn sine utnevnte
embedsmenn.
68 patriarker deltok på logehuset.
Stor Sire overrakte en pengegave på vegne av Storlogen og 1 HM Karl Petter Evensen
overrakte en pengegave fra moderleiren, 22 Aust Agder, idet han hilste fra HP Kåre L. H.
Andersen som var forhindret i å møte.

Foran fra v: Stor Skm Thor G. Eliassen, Dep SS Per-Arne Vidnes, HP Arne Bjørge,
Stor Sire Morten Buan og Stor Sekretær Steinar Jansen.
Bak fra v: Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner, DSS Tom B. Schulz, 2. HM Arne Solheim,
Kass Einar Berge, Fung EksHP Finn Fredvig Erichsen, Storrepr. Leiv P. Olsen,
YP Dag O. Øian, 1 HM Jan Tore Solheim, Skm Anders Bjørnholmen, Sekr. Jarle
Christiansen, Stor Vakt Geir Småvik og fung Stor Kap. Jan A. Nilsen.

Strand hotell, Fevik
Mens seremoniene fant sted ble ledsagerne ønsket velkommen til hotellet der det ble
servert kaffe, te, isvann og frukt. Pensjonert journalist og lokalhistoriker Tom Svennevig
holdt et engasjerende kåseri vedr. Homborsund, Homborøy og Homborside.

Festmiddagen
Mottakelse i foajeen med Aperitiff ble servert fra kl.19:00
94 deltagere ble ønsket velkommen til bords av HM Arne Bjørge. Br Stor Sire utbrakte skål
for H.M. Kongen. Skålen ble etterfulgt av Kongesangen og Storrepresentant Leiv P. Olsen
utbrakte en skål for Den Uavhengige Norske Storloge.
Ordet ble så overlatt til kveldens visevert, 1. HM Jan Tore Solheim, som ledet oss trygt og
greit gjennom en meget vellykket festmiddag..
Ved hver kuvert var det plassert en liten informasjonsbrosjyre, som ønsket velkommen på
denne måte:
Vær oss velkommen kjære gjest
til vår institueringsfest
Måtte festen bli minnerik og med gjester så blide
for vår nye Leir 27 Homborside
Forretten bestod av Sukkersaltet laks med syltede rotgrønnsaker, gulbeter og rødbeter,
flatbrød, dillmajones, gress-løkolje og brønnkarse.
Leirsangen for leir 27 Homborside ble så avsunget.
Hovedretten bestod av Indrefilet av norsk okse med marinert portobello, rotgrønnsaker,
ovnsbakte tomater, sprø svartrot, jordskokkpurè, anna-poteter og rødvinssaus
Følgende hilsningstaler ble holdt:
Stor Sire Morten Buan.
Vi fikk et musikalsk innslag; ved Tor Flaa, som sang 3 nydelige viser.
Deretter holdt HP Arne Bjørge sin takketale.
Desserten bestod av Crème brûlèe med syrlig bringebærsorbet, crumble, bær og gele.
Takk for maten talen ble holdt av Stor Vakt Geir Småvik. Det ble en fin gjennomgang av det
som skjedde den festdagen med spesiell vekt på taffelet.
Taffelmusikken stod Finn Andersen og
Knut Ribe for.
Dessuten fremført Finn Andersen 2 pianostykker, ”En sommernatt ved fjorden” av Kjetil
Bjørnstad og ”Freedom” av Oscar Petersson.
Gjestene ved taffelet kom fra hele Distrikt 22 i det alle enhetene var representert. Dessuten
var følgende til stede: DSS i Distrikt 14 Hans Balchen m/ frue, HP i leir nr. 14 Sørland Fred
Bonde Lykkås m/frue, Storrepr. Lyngbøl m/frue fra loge Henrik Ibsens vennskapsloge i
Danmark, Storrepr Tor Even Nilsen, loge 72 Eterna.
Antall medlemmer er 105 (51 fra 98 Henrik lbsen, 41 fra 127 Gabriel Scott og 13 fra 152
Fjære).
Møtedag. Leir 27Homborside 4. onsdag i måneden

Utdrag av Stor Sires tale ved institueringen av leir nr. 27.
Dette er en merkedag for leirarbeidet i Aust Agder. En lang prosess har nå resultert i
innvielsen av Ordenens nye leir, nr 27 Homborside
All ære til chartermedlemmene og styret i leirforeningen som har vært pådrivere og
ambassadører for å nå dette målet. Takk til HP og embedsmenn i leir nr 22 Aust Agder for
støtten og ikke minst takk til DSS Tom Schultz som har vært en god coach i prosessen.
Det viktigste med denne etableringen for meg, er at jeg tror at det vil styrke leirarbeidet i
distriktet. Storlogen har arbeidet spesielt med å styrke leirens posisjon og heve kvaliteten i
leir-slagningene. Det er viktig å fremheve og forstå leirens spesiell oppgave og egenart i
Ordenssammenheng. Den skal for patriarkene oppleves som noe mer en et logemøte, noe
annerledes og noe som gir en ekstra dimensjon i ens Ordensliv. Det krever at leirslagningene
blir noe egenartet og annerledes.
Mitt mål har vært å fremheve leierens egenart og klarere få frem skillet mellom loge og leir.
Kunnskapsnevnden har arbeidet spesielt med Leirløftet. Dette har tre hovedmomenter.
1. Leirens utviklingsprogram der den nye nevnd for Styrkelse og Ekspansjon har fått
konkrete og omfattende oppgaver Eget fordypningsprogram
2. Et Ørkenliv som er en innføring i rammene for leirritualene
3. En tilpassing av kulisser og rammer for leirarbeidet for å markere forskjellen på et
logemøte og en leirslagning
a. Replikkveksling som innledning til leirslagningen
b. Inn og utmarsj — med inspirasjon fra karavanens vei inn til leirslagningen
c. Kulissene med leirens ovale form som mål med stolplassering, telteffekter og lyssetting
tilpasset lokalet
d. Leirbålet som leirens midte/sentrum
Vi startet denne prosessen for to år siden og alle leire fikk anledning til å være med i
prosessen, leirløftet, for å finne frem til gode rammer for leirarbeidet. Etter den
tilbakemelding vi har fått på ordningen, er der en stor majoritet av alle patriarker og matriarker som ønsker å videreføre dette.
Nå vil prøveperioden bli kjørt frem til Storlogemøtet i 2014, som da vil ta den endelige
beslutning. Men nå skal alle leire gjennomføre nyordningen, for å få et godt grunnlag og det
blir også ett viktig grunnlag for leirslagningene i leir Homborside. La hver leirslagning bli slik
at når patriarkene drar hjem, så tenker de: ”Dette var en god leir-slagningen, leiren gir meg
noe ekstra, jeg skal sannelig sørge for å få med meg neste leirslagning”. Lykke til HP og jeg
er viss på at du sammen med dine embedsmenn vil satse alt på at Ieirslagningene i leir
Homborside blir gode og utbytterike.

Utdrag av HP Arne Bjørges tale.
Han stertet med tanker rundt ordet leir og trakk tråder tilbake til begrepet slik vi hadde opplevd det tidligere. Han
penset over på Odd Fellow leire og patriarkenes vandring.
Om navnet sa han:
”Homborside er et stykke farvann som man må passeres for å seile mellom Lillesand og Grimstad.
Et stykke farvann som har alt av sjølivets gleder, men også farer. Et stykke farvann som har krevet mye av de
som har seilt igjennom farvannet, men har også gitt mye tilbake til de som har ferdes i farvannet. Her har stormer
herjet, solen har skint, tåken har “narret” sjøfolkene, strømmen har gjort det vanskelig å seile trykt, ja til og med
isen om vinteren har gjorte det vanskelig å ferdes i dette farvannet. Men med oppmerking av farvannet med
varder, fyr, tåkelur og andre sjømerker har det blitt en trygg lei å seile i slik at vi kan unngå skjær som ligger rett
under vannets overflate.
Slikt er også våre liv, vi opplever uforberedte ting på vår vei igjennom livet. Vi kan få noen “stormer” som vil
blåse av. Vi kan oppleve “tåke” som gjør det vanskelig å se veien vi skal ta. Og vi kan bli forledet av vanskelig
“strømmer” som bringer oss ut av den trygge kursen vi må holde. Som havet kan se blankt og fint kan også livet
vårt se lyst ut, men farer kan lure under det speilblanke havet.
Vår nye Leir kan være den trygge følges venn på vår vandring som Patriarker og Odd Fellows. Som gjør det
lettere å følge den “oppmerket farleden” som vi alle skal følge.”

Videre sa han: ”Vi er forskjellige og reagerer ulikt, og det er ingen fasitsvar på utfordringene vi møter på vår
vandring i livet. Men leir 27 skal forhåpentligvis gi oss en verktøykasse vi kan ta frem etter behov og dermed
foreta de rette valg i vanskelige og utfordrene situasjoner.”
Han avsluttet med: ”Vi håper at samarbeidet med leir 22 Aust Agder vil fortsette i gode spor til felles glede og
berikelse og at vi sammen skal fortsette å utvikle distrikt 22.” I tråd med dette håp utbrakte han en skål for
distrikt nr. 22

Leirsangen
Homborside blant sjø og fjell
Melodi: Sommersang til Homborsund (K. Siem)

Patriarker på Agder
Vel møtt!
Her på Sørlandet er vi i Leiren støtt
Våres motto er nå, slik som før
Vennskap, kjærlighet sannhet i sør
Typisk sørlending sier «ja vel»
Skal vi møtes i Leiren i kveld?
Så vi kler oss til fest
Hver en broder og gjest
Homborside blant sjø og fjell.
Vår barmhjertighet må vi ta med
Tro og håp, det er dyder vi kjennes ved
James Lot Ridgely sin ånd er oss kjær
Og vår grunnlegger lovsynges her
La oss da helt til slutt i vår sang
Stå i kjeden vår – la den bli lang!
Måtte Leiren få gro
Her hvor tuftene sto
Vi vil hylle vår Leir nok en gang.
Finn Andersen

Gaver til leir nr. 27 Homborside
Pengegaver fra:
Reb. DR 22 v/Storrepr Lise Schulz
Leir 22 Viljen v/ Dep. HM Venke F. Holum
Leir 14 Sørland v/ HP Fred Bonde Lykkås
Loge 104 Måken v/OM Astrid Fosseli
Loge 61 Terje Vigen v/OM Lasse Svendsen
Loge 98 Henrik Ibsen v/ OM Anders Terkelsen
Loge 107 Torungen v/OM Ole Skjævestad
Loge 127 Gabriel Scott v/EksOM A. Nørsett
Loge 128 Lyngør v/ Storrepr. Inge Kongsbakk
Loge 135 Mærdø v/EksOM Geir Skyttemyr
Loge 152 Fjære v/OM Tom Rud
DR22 v/DSS Tom B. Schulz Personlig gave fra
medlemmene. Dessuten overrakte han
en sabel som gave fra ekteparet Schulz.

HP Arne Bjørge takket for gavene
og dessuten spesielt disse:
Bitti Wickstrøm som sydde draktene
Finn F. Erichsen forslaget på segl
Finn Andersen for Leirsangen
Nils Olav Sørbotten for navnet
Anskaffelsesnevnda for det de anskaffet
Jan Tore Solheim for segl og hans innsats som Sekretær i leirforeningen.

