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Leir nr. 12 Akershus 1970 - 1995
Etableringen:
Leir nr. 12 Akershus ble instituert tirsdag den 6. januar 1970. Dette
er behørig protokollert og gir oss utgangspunktet rent historisk som
selve stiftelsesdagen, men protokollen sier oss ingenting om selve
opprinnelsen. Om ideen til en ny Leir og hvorfor og hvordan. Om
hvem som tok initiativet og hvem som fikk oppgaven for en
nærmere vurdering av behovet og tilretteleggelsen av det
grunnleggende arbeide for at en Leir kunne bli dannet.
Leirlivet var vel etablert i Oslo gjennom Leir nr. 1 Norge, som var
den eneste Leirinstitusjon i landet fra 1919 og frem til 1952 da Leir
nr. 2 Varde ble instituert. Den sterke veksten i medlemstallet i
Logene førte også til en knoppskytningen av nye Leire og det ble en
rask utvikling både i utviklingen av Loger og Leire.
Leir nr. 1 Norge hadde distrikt nr. 1 som arbeidsområde, og på siste
del av 1968 hadde den om lag 720 patriarker som medlemmer.
Dette var naturligvis en gledelig fremgang, men også en fremgang
med vansker som etter hvert var til å ta og føle på.
Vår Orden bygger på mindre enheter av hensyn til så vel den
enkelte bror som til fellesskapet. Dette åpner muligheter for de fleste
til å delta i de aktiviteter som ligger til grunn for Ordenens mål.
Denne målsetningen kunne vanskelig oppfylles med det store antall
medlemmer Leir nr.1 Norge nå hadde. I tillegg kom at lokalene
neppe i lengden kunne makte å ta imot det store antall patriarker
som kunne ventes til de enkelte møter.
Mange var vel klar over at en endring måtte komme, og det var
også under et møte med usedvanlig stor tilgang av patriarker at
daværende Stor Sire Edgar Otterbech etterlyste initiativ for deling av
Leir nr. 1 Norge. Dette ga støtet til at daværende DDSS Leif
Wilhelm Tuman den 13. mars 1969 sammenkalte Eks Overmestre,
Overmestre og Undermestre i logene i Distrikt 1 for nærmere å
drøfte dannelsen av en leirforening. Målet skulle være etableringen
av ny leir i distriktet. Møtet sluttet seg til tanken.

Fart i sakene
Saken skjøt fart. Bare 14 dager senere ble spørsmålet behandlet i
Storlogen, med DDSS Leif Wilhelm Tuman og HP i Leir nr. 1 Norge,
Arne Werner Madsen til stede. Stor Sire ga sin tilslutning til at
arbeidet med dannelsen av en ny leir ble igangsatt, og oppdraget
ble gitt til DDSS Tuman og Leir nr. 1. Grunnlaget for den nye leir
skulle være logene nr. 10 St. Hallvard, nr. 20 Fridtjof Nansen, nr. 22
Thomas Wildey, nr. 32 Viken og nr. 64 Olaf Hallan. I 1971 kom loge
nr. 79 Roald Amundsen til, og i 1975 loge nr. 91 Skaugum.

Daværende DDSS, senere 1.
Dep. Stor Sire Leif Wilhelm
Tuman fra Loge nr. 20 Fridtjof
Nansen) tok intiativet da Stor Sire
Edgard Otterbech ønsket en ny
leir i Oslo.

Det ble forutsatt at den nye leir skulle institueres i januar 1970.
Innen den tid måtte en rekke saker ordnes. De fem loger valgte
hver et medlem til et interimstyre hvor DDSS Leif Wilhelm Tuman
og HP i Leir nr. 1 Norge, Arne Werner Madsen, var de øvrige
medlemmer. Interimstyret skulle virke inntil Leirforeningen hadde
konstituert seg. Det ble bemyndiget til å virke som
nominasjonsnevnd for både leirforeningens styre og
embedskollegiet i den nye leir.
Følgende patriarker ble valgt til å legge forholdene til rette for den
nye leir. Arne Werner Madsen, nr. 10 St. Hallvard, Knut Rygh, nr.
20 Fridtjof Nansen, Per Ramsten nr. 22 Thomas Wildey, Reidar
Watts, nr. 32 Viken, og Aage Wøllo, nr. 64 Olaf Hallan. De
samme patriarker ble senere valgt som den nye leirs
chartermedlemmer.
Leirforeningen i gang
Allerede den 16. mai 1969 kunne styret konstituere seg med Leif
Wilhelm Tuman som formann og HP Arne Werner Madsen som
sekretær. Dets første beslutning var å innkalle patriarkene i de

utvalgte loger til konstituerende møte i Leirforeningen den 5. juni.
65 patriarker møtte. Foreningens og den nye leirs navn ble
«Akershus», etter forslag fra HP Arne Werner Madsen. Som
foreningens embedsmenn ble enstemmig valgt Reidar Watts,
loge nr. 32 Viken, Høvedsmann, Arne Gjerberg, loge nr. 22
Thomas Wildey, Sekretær, og Øyvind Tonning, loge nr. 64 Olaf
Hallan, Kasserer.
Men mye arbeid gjensto. Det ble besluttet at leirforeningen skulle
ha to møter høsten 1969. Men allerede den 16. juni hadde styret
sitt første møte. Hele tiden hadde styret sikre støttespillere i
DDSS Leif Wilhelm Tuman og HP Arne Werner Madsen. Møtene
foregikk både til lands og til vanns - i Høvedsmannens båt.
Her var både administrative og økonomiske spørsmål å ta fatt på.
Alle patriarker i den nye leir måtte overføres fra protokollene i
Leir nr. 1 Norge. Økonomien var enklere å hanskes med
ettersom Leir nr. 1 Norges formue skulle deles likt mellom de to
leirer. Men man trengte forskudd til anskaffelse av utstyr og
rekvisita. Møtedagen i Stortingsgaten 28 måtte også finnes.

Leir nr. 12 Akerhus segl har
naturlig nok Akerhus slott som
motiv. Seglet er tegnet av arkitekt
Roald Aasheim, nr. 32 Viken.

Det første møte
Leirforeningens første ordinære møte ble holdt den 2. september
1969. Logene nr. 10 St. Hallvard og nr. 22 Thomas Wildey hadde
etter søknad gitt avkall på sin møtedag den første tirsdag i måneden
til fordel for den nye leir. Programmet for høstens to møter var
behandling av særlov, av forslag til den nye leirs segl og navn, og
nominasjon og valg av embedsmenn.

Leirforeningens møter var omfattet med stor interesse. I det første
møte deltok 106 patriarker, i det andre hele 112. Etter innstilling av
nominasjonsnevnden og etterfølende nominasjon ble følgende
patriarker valgt til den nye leirs embedsmenn. HP Reidar Wats, nr.
22 Viken, YP Knut Rygh, nr. 20 Fridtjof Nansen, 1 HM Arne
Gjerberg, nr. 22 Thomas Wildey, 2. HM Kjell Weum Eriksen, nr. 22
Thomas Wildey, Sekretær Leif Watle, nr. 32 Viken, Skattmester
Reidar Backe, nr. 64 Olaf Hallan, Kasserer Kaare Veidholm, nr. 20
Fridtjof Nansen. Som Eks HP ble utpekt Arne Werner Madsen.

Leierens chartermedlemmer foran fra v: Reidar Wats, nr. 32 Viken, Aage
Wøllo, nr. 64 Olaf Hallan.
Bak fra v: Arne Werner Madsen nr. 10 St. Hallvard, Knut Rygh, nr. 20
Fridtjof Nansen, Per Ramsten, nr. 22 Thomas Wildey.

Det forelå flere forslag til navn, men Akershus ble valgt med stort
flertall. Medvirkende til det var nok også den betydning Akershus
slott og festning har hatt i landets historie. I og med navnevalget
var også motivet for leirens segl gitt. Det er tegnet av arkitekt Roald
Aasheim, nr. 32 Viken.

Institueringen
Timeplanen holdt, og den 6. januar 1970 var alt klart for instituering.
Den ble foretatt av Storlogens embedsmenn under ledelse av Stor
Sire Edgar Otterbech. Deretter fulgte installasjon av embedsmenn.
Stor Sire ønsket lykke til og håpet at alle ville gå til oppgaven med
iver og glød.
Den nyinstallerte Hovedpatriark, Reidar Watts, takket Storlogen for
bistand og velvilje, og håpet at alle ville gjøre sitt til at den nye leir
kunne bli en verdifull tilvekst til Ordenen. Det var gjester fra svenske
og danske leirer. De øvrige norske leirer var representert ved
Representerende Leir nr. 5 Klippen. Leir nr. 12 Akershus var klar til
innsats.
Leirens arbeid de første 25 år
Leirens hovedoppgave er å videreutvikle medlemmene i Ordens
etikk. Eks Stor Sire Arne Espelund har karakterisert Leiren som
Ordenens høyskole. Denne utvikling skjer først og fremst gjennom
det rituelle arbeide. Virkningen er avhengig av kvaliteten på dette. I
den grad protokollene omtaler seremoniene, er det gjerne med
uttrykkene «høytidelig» og «fint gjennomført». Det tyder på at det
rituelle arbeide i Leir nr. 12 Akershus har holdt et høyt nivå.
Dette forhold kan ha sammenheng med at man allerede fra starten
av kunne trekke veksler på meget erfarne patriarker fra Leir nr. 1
Norge, og at disse senere har fulgt opp det rituelle arbeide, og at de
senere embedsmenn har satt meget inn på å holde nivået minst på
samme høyde gjennom kontinuitet fra kollegium til kollegium. Det er
av avgjørende betydning da overordnet instruksjon i Leirens rituelle
arbeid knapt forekommer. Bare to ganger har instruksjon funnet
sted i Leir nr. 12 Akershus hittil, ifølge protokollene.
Symbolikken
Leirens ritualer er, som logenes, basert på symbolikk, og en
utdypende sådan. Den kan kanskje for mange synes vanskelig
tilgjengelig. Leirens ledelse har hatt forståelse for dette forhold, og
gjennom en rekke foredrag i åpen leir søkt å gi forklaringer samt
utdype bakgrunnen for de forskjellige grader, også logegradene.

I noen få tilfeller er det også holdt foredrag i åpen leir om andre
emner enn rent rituelle. Det mest spesielle emnet er antakelig
Julenissen og den historiske bakgrunn for denne gledens skikkelse.
Virkningen av det rituelle arbeide på den enkelte patriark er
naturligvis ikke lett å måle, men ledelsen har iallfall skapt muligheter
for en økt forståelse av leirens mål med det rituelle arbeide. Dermed
har den også bidratt til en sterkere innlevelse i Ordenens etikk og
dens anvendelse i hverdagen.
Leir nr. 12 Akershus har også på det mer praktiske plan bidratt til å
holde det rituelle arbeidet i distriktet på et rimelig høyt nivå.
Sammen med Leir nr. 1 Norge har leiren båret de økonomiske
byrder i forbindelse med de såkalte gradloger som gjennomføres
hvert annet år, etter installasjonen av nye embedsmenn i logene. I
takt med pris-stigningen har utgiftene utgjort fra ca 500 kroner til vel
6000 kroner pr. gang de senere år. Den rituelle del av gradlogene
er Distriktsdeputert Stor Sires ansvar.
Musikk og sang
Musikk og sang forhøyer enhver leirslagning. Leiren ser ut til å ha
vært i den heldige situasjon at den har hatt faste organister og
tilgang til gode sangere gjennom hele perioden. Ifølge protokollene
synes Leiv Tjomsland å ha vært den første. Deretter følger navnene
Odd Wettre, Harald Hestholm, Sverre Nærbøe, Arve Sveen,
Haakon Omejer Sørlie, Erland Sætrang, uten at den kronologiske
rekkefølge påstås å være korrekt. Like kjærkommen som god
musikk er vakker sang. Navn som protokollene fremhever i denne
sammenheng er Per Helland, Theddy Sorknes og Erland Sætrang.
Men det er ikke nok med gode aktører. De trenger også rimelig
gode instrumenter å spille på. Leir nr. 12 Akershus har sitt
hovedsete i Stortingsgaten 28 hvor det har vært nødvendig å foreta
fornyelse av orgler. Leiren har båret sin del av disse utgifter, både i
1986 med 12.000 kroner og i 1991 med knapt 4.200 kroner.
Ettermøtene
En vesentlig del av en leirslagning er ettermøter. Det er her
patriarkene fra leirens loger skal lære hverandre å kjenne. Det er

her broderskapet skal utdypes. I hvilken grad dette skjer, kan bare
den enkelte patriark svare på. At man ikke alltid har lykkes like godt,
tyder en påtale fra Hovedpatriarken for noen år tilbake på. Han
benyttet betegnelsen tendenser til klikkvesen, dvs. at patriarkene fra
de enkelte loger hadde en tendens til å slå seg ned ved samme
bord.
Ifølge protokollene er det imidlertid bare en gang at forholdet er
påtalt. Det kan likevel være grunn til å være bevisst på å motvirke
en slik - kanskje naturlig tilbøyelighet. Det er viktig og berikende å
lære patriarker fra andre loger å kjenne.
De skiftende privatnevnder har tydeligvis gjort en prisverdig innsats.
Takksigelser, både protokollerte og utenfor protokoll, er
mangfoldige. Blomster har det også vanket. Men det har også
forekommet hjertesukk. Enkelte Hovedpatriarker har tydeligvis
syntes at tilslutningen til ettermøtene har vært i minste laget. Det er
blitt understreket at man meget vel kan delta i ettermøtene uten å
spise.
Horisontutvidende
De som ikke har funnet anledning til å delta i ettermøtene av
forskjellige grunner, har gått glipp ikke bare av samværsgleden,
men også av en rekke fengslende foredrag. Listen over slike
foredrag i løpet av disse 25 år er meget lang. Emnene spenner over
et svært spektrum som det ville vært en glede for de fleste å få del i:
Blant annet romfart, oljeutvinning, forsikringssvindel,
Overvåkningspolitiets virksomhet, Frelsesarmeens arbeide, Victor
Hugos forfatterskap, Nobelinstituttets virksomhet, det daglige liv i
FN-bygningen, polferder, Oslo i 1880-90 årene osv.
Listen over personer fra Leirens egen krets og utenfra som har holdt
foredrag er like lang. Her er noen av dem: Tidligere statsminister
Einar Gerhardsen, sivilingeniør Erik Tandberg, Nobel-direktør Tim
Greve, sjefsredaktør Reidar Lunde, stortingsrepresentant Tor
Gystad, og fra egen krets Eks Stor Sire Erik Evjen, Eks 1 Dep. Stor
Sire Leif Wilh. Tuman, Eks Stor Skattmester Erik H. Petersen, Eks
Stor Kapellan Normann L. Jacobsen og en rekke andre. En gang

har man også hatt besøk av Rebekka-søstre. Det var i 1988 da
søstre fra loge 25 Irene fremførte et Lucia-spill.
Det er først og fremst Foredragsnevndens fortjeneste at man har
hatt dette brede tilbud til utvidelse av patriarkenes horisont. I tillegg
har tilbudet omfattet en rekke ekskursjoner. Det dreier seg blant
annet om besøk på Akershus Slott, Norsk Sjøfartsmuseum,
Stortinget, Norsk Folkemuseum, Fjernsynbygningen, og Botanisk
hage.
Men privatnevndens arbeide koster også penger. Stort sett har det
etter forslag fra 1. Høvedsmann som er ansvarlig for nevndens
virksomhet, vært bevilget en årlig sum til dens arbeide.
Bevilgningenes størrelse har holdt følge med prisstigningen. Det
startet med 500 kroner, og har de senere år ligget rundt 6.000
kroner, ett år helt oppe på 9.000 kroner.
Milepæler
Leiren har markert tre milepæler i dette første kvartsekel av sin
historie, hver gang med festleir. Ved 5 års jubileet ble for første
gang den nyinnstiftede Eks Hovedpatriark-nål utdelt. Den gikk til
leirens to første Hovedpatriarker, Reidar Watz og Arne Gjerberg.
Til 10 års-dagen i 1980 var det trykt en beretning for det første
decennimum. De tilsluttede loger hyllet sin leir med en krystallvase
fylt av blomster. Patriark Per Hammer Kristiansens leirsang, «Leir
nr. 12 Akershus», ble da sunget offisielt for første gang.
Ved feiringen av 20 års dagen overrakte Hovedpatriarkene i Leir nr.
1 Norge og Leir nr. 17 Buskerud hver sin sjekk på 500 kroner,
øremerket for Støttefondet for Ordenshus. Ved samtlige anledninger
har Leiren mottatt Storlogens ros.
Logene
Leiren som Ordensinstitusjon har ingen myndighet overfor logene,
men den er samtidig avhengig av et godt forhold til disse enheter.
Hovedpatriarkene i Leir nr. 12 Akershus har tydeligvis tatt seg dette
ad notam. De mange hilsener i protokollene viser at de så langt det
har latt seg gjøre, har avlagt besøk i samtlige loger minst en gang i
sin embedstid.

Leiren har også forsøkt å leve opp til forutsetningen om at den skal
være nystartede loger til hjelp. Nr. 79 Roald Amundsen har fått
både orgel og tilskudd til piano, og nr. 92 Romerike bidrag til orgel. I
Asker har man kjøpt andeler i Ordenshuset for 12.000 kroner. Nr. 86
Sigurd Syr har også fått bidrag. Det samme gjelder de forutgående
broderforeninger. Nr. 33 Sølvet i Kongsberg har også vært blant de
heldige. Der dreide det seg om rentestøtte. De to siste loger tilhører
i dag Leir nr. 17 Buskeruds distrikt.
Leirslagninger «ute»
Leir nr. 12 Akershus har ikke vært noen vandreleir på samme måte
som Leir nr. 1 Norge i sin tid var. Man har imidlertid tydeligvis hatt et
ønske om iblant å imøtekomme patriarkene i distriktets
«ytterkanter» om bedre fremmøtemuligheter. Det har derfor vært
gjennomført leirslagninger i Drammen (2 ganger), i Ski og i Asker.
Det har vært gjennomført både grad-befordringer og foredrag om
Leirens mål og midler.
Leiren har vært representert på de tidligere nevnte
Hovedpatriarkmøter uten at protokollene kan fortelle om store
resultater derfra. Leir nr. 12 var selv Representerende Leir i 1981 1983, og sto som arrangør av HP-møtet 3. - 5. juni 1983, og høstet
stor ære for det.
To ganger har Leir nr. 12 innviet finske brødre som patriarker. Den
første gangen var februar 1991. Da ble br. Berndt Bøchelman fra
Leir nr. 6 Barckens Udde tatt opp. Året etter, i september, ble br.
Sture Sjølund innviet på vegne av Leir nr. 8 Kastelholm i
Mariehamn. Den første gangen tilbrakte de finske gjester, 5 i tallet
to dager i Oslo. Herunder var de blant annet Leirens gjester på
Frognerseteren.
Leiren har også hatt jevnlig forbindelse med to svenske leirer, nr. 8
Patria i Ørebro og nr. 19 Värmlandia i Karlstad. De offisielle møter
har ifølge protokollene vært få, men kontakten har stadig vært holdt
ved like av gjestende brødre fra begge sider av grensen.
Odd Fellow Ungdomsutveksling er også en form for internasjonalt
Ordensarbeide. Det er leirene som formelt står ansvarlig for dette

arbeidet, men det er sjelden nevnt i protokollene. Det har
sammenheng med at tiltaket, som er populært blant Odd Fellowungdom, skjøttes av en komite oppnevnt av leirene.
Medlemsutvikling - deling
Ved utgangen av første arbeidsår, 1970, besto Leir nr. 12 Akershus
av 5 loger med til sammen 346 patriarker. I 1971 var nr. 79 Roald
Amundsen kommet til, og antall patriarker øket til 359. Den første
femårs periode gikk ut i 1974 med 347 patriarker, altså omtrent
status quo selv om antall loger var øket i perioden.
Ved innledningen til neste 5 års periode, 1975, kom loge nr. 91
Skaugum til. Antall patriarker øket det året til 366. Veksten fortsatte,
men langsomt. Etter 10 år, i 1979, var man kommet opp i 397
patriarker. Ved 15 års passeringen i 1984 hadde medlemstallet
steget til 434, altså en netto tilvekst på knappe 50 patriarker på 5 år.
Høyere har ikke medlemstallet nådd. Den vesentlige årsak til det er
delingen året etter. Allerede på Storembedsmannmøtet i 1983
hadde daværende Stor Sire Erik Evjen meddelt at Distrikt 15,
Buskerud, ville bli opprettet fra 1. januar 1984. Distriktet skulle blant
annet omfatte nr. 64 Olaf Hallan og nr. 91 Skaugum. En avskalling
sto for døren.
Rask handling
Stor Sire hadde på forhånd anmodet daværende DDSS, Eks
Hovedpatriark i Leir nr. 12, Arne Gjerberg, om å starte en
leirforening for Buskerud og Asker, altså det nye distrikts
geografiske utstrekning. Og DSS Gjerberg handlet raskt.
Leirforeningen ble stiftet allerede den 31. oktober 1983. I tillegg til
de to nevnte loger skulle den nye leir bestå av nr. 29 Drofnum, nr.
33 Sølvet og nr. 86 Sigurd Syr.
Den nye leir, nr. 17 Buskerud, ble instituert den 18. oktober 1985.
Det siste møte før delingen ble holdt den 1. oktober. Patriarkene fra
nr. 64 Olaf Hallan og nr. 91 Skaugum reiste seg, og den første
DDSS i Distrikt 15, Eks HP Leif Rygh i Leir nr. 12 Akershus, takket
på deres vegne for brorskap og vennskap, og ønsket sin «gamle»
leir lykke til på den videre vandring. 108 patriarker forlot leiren ved

denne deling, og de fikk med seg ca 25 prosent av formuen som
ved årets begynnelse utgjorde 165.686 kroner.
Medlemstallet de følgende år viste en heller synkende tendens.
Etter 5 nye år, i 1990, var tallet 313. Ved utgangen av siste
beretningsår, 1993, var medlemstallet sunket til 291.
Fremmøtet
Fremmøtet i leiren er godt, men spørsmålet er vel om det ikke bør
bli enda bedre, heter det i 10 års-beretningen. Manglende
fremmøteprotokoller gjør det vanskelig å fastslå fremmøteprosenten, både totalt og for de enkelte loger. Det er imidlertid på
det rene at fremmøtet sank betydelig da leiren ble delt i 1985.
Antallet møtende patriarker falt straks ned på 60 tallet.
Et par tall fra den siste fem års periode er muligens retningsgivende
for den senere tids utvikling. Den gjennomsnittlige fremmøteprosent
var i 1990 24,1. Gjennomsnittet for de fire første møter i 1994 var
26 prosent, altså en stigning på 2 prosentpoeng. Tallene for de
enkelte loger varierte sterkt: Nr. 10 St. Hallvard 22 prosent, nr. 20
Fridtjof Nansen 23, nr. 22 Thomas Wildey 37, nr. 32 Viken 30 og nr.
79 Roald Amundsen 15 prosent.
Antall møtende patriarker varierer selvfølgelig med hvilken grader
leiren er åpen i. Det høyest registrerte tall fra senere tid er 134, men
da var 44 gjester fra Leir nr. 17 Buskerud til stede. Med bare egne
patriarker tilstede er 125 møtende registrert ved et par anledninger.
Leirens økonomi
Startkapitalen var halvparten av Leir nr. 1 Norges formue på
delingstidspunktet.
På Leir nr. 12 Akershus falt 62.200 kroner, pluss et antall leirringer.
Etter 10 år, ved årsskiftet 1979/80 var formuen øket til 137.000
kroner. Ved siste årsoppgjør, pr. 31. desember 1993, utgjorde
formuen 310.774 kroner. I dette beløp var inkludert et jubileumsfond
på 60.000 kroner. Senere er bevilget ytterligere 5.000 kroner.
Men økonomien har svingt mer enn ovenstående tall kan gi inntrykk
av. «Driften» har i de aller fleste år gått med overskudd. Det første
underskudd hadde man i 1979 med knappe 1.900 kroner. Den store

smellen kom med oppgjøret til Leir nr. 17 Buskerud i 1985. Den nye
leirs andel ble 46.600 kroner, og året gjort opp med et underskudd
på vel 31.000 kroner. Siste års drift kom ut med et overskudd på
rundt 24.000 kroner.
Primærinntektene har alltid vært kontingent og gradgebyrer. Begge
deler har vært forhøyet en rekke ganger. Kontingenten fra 30 kroner
året ved institueringen til 200 kroner fra 1. januar 1989.
Gradgebyrene har gjennomgått en tilsvarende utvikling til de nådde
de nåværende satser 1. januar 1989, 500 kroner for de to første
grader og 800 kroner for DKP-graden.
Men leiren har også hatt en annen inntektskilde, renter på
plasseringen av leirens formue. De har naturlig nok variert med
formuens størrelse og markedet. Siste års finansinntekter var drøyt
22.000 kroner. Av formuen var 173.000 kroner plassert i
verdipapirer. Siden 1990/1991 har 100.000 kroner vært plassert i
obligasjoner i Stortingsgaten 28 A/S, stort sett til markedsrente.
Forutsetningen har vært at selskapet skal låne dem videre til
Ordenshus til rimelig rente. Leir nr. 12 Akershus har også på annen
måte støttet Ordenshus utover landet, gjennom en bevilgning på
10.000 kroner til Odd Fellow Støttefond for slike hus.

Leir nr. 12 Akershus 1995 - 2020

Leirens historie for årene 1995
- 2020 er skrevet av Stor
Intendant Rune Wennevold og
basert på Leirens protokoller.

Den 10. januar 1995 i ordenens 176. år ble leir nr. 12 Akershus
25 års jubileum erklært åpnet.
Stor Sire Oddvar Granlund hilste fra Den Norsk Storloge og
gratulerte Leir Akershus med jubileet. Hovedpatriark Sverre Hjetland
overrakte blomster fra leir Norge og en gave fra Leir nr. 18
Ambolten og leirforbundet. Det ble videre overrakt en felles gave fra
leirene i Norge. Hovedpatriark Holger Ljusberg fra Leir nr. 8 Patria i
Ørebro gratulerte leir Akershus med jubileet og takket for det gode
samarbeidet mellom våre to leire. Han overrakte skulpturen
" BERGMANNEN ", som er et symbol for samarbeid.
Overmesterutvalget i Oslo representert ved Svein Terje Hermansen
hilste fra samtlige loger i Distrikt 1 og overrakte en felles gave, en
hammer til bruk på Hovedpatriark- stolen.
Leiren startet alt i mars måned 1995 å bygge opp et nytt
jubileumsfond. Startkapitalen på dette ble kr. 5.000,På samme møte vedtok Leir Akershus at Pilegrimsreiser for
ungdom til FN i New York er et prosjekt leiren skal støtte ved
fremtidige behov.
På leirens møte 2. mai ble embedskollegiet for terminen 1995-1997
valgt (se bilde under).

Embedskollegiet 1995-97 foran fra v: Eks HP Arnfin Evjen, HP Per Bredo
Østby, YP Knut Sannerud, 1.HM Rune Wennevold
Bak fra v: Sekr. Hans Bratfoss, 2.HM Kenneth Fredriksen, Skattm. Per
Hannestad, Kass. Robert Eilertsen, Fører Morten Godager

5. september ble embedskollegiet installert av Stor Sire Oddvar
Granlund og hans Storembedsmenn. Installasjon av valgte og
utnevnte nevnder samt utnevnte embedmenn vil skje på våre møter
i september og oktober.
På leirens møte i oktober holdt Eks Stor Sekretær Bjørn Fossan
foredrag rundt tema: «Synliggjøring av Ordenen«, der han førte
oss gjennom en rekke problemstillinger og spørsmål om hvordan
dette kan gjennomføres i praktisk arbeid:
1. Formålsparagrafen, 2. Ritualene, 3. Budordene og den 4: "Den
Gylne Regel" som har en helt sentral plass i Ordenens arbeid.
På samme møte ble det besluttet at større synliggjøring av leir
Akershus skal skje ved at representanter fra vår leir stiller i våre
tilhørende loger ved tildeling av Den Høye Sannhets Grad.
1996
På leirmøtet 9. januar fikk leir Akershus besøk av Eks Stor Sekretær
Arild Løken.
I sitt "Nyttårsforedrag" tok han utgangspunkt i alles gode forsetter
for det nye året. Han minnet oss om Thomas Wildeys

ordensbefaling. Videre at vi må lære å sette pris på de daglige
goder, og sette de beste krefter inn til beste for våre
medmennesker.
5. mars hadde leiren besøk av LO leder Yngve Hågensen som holdt
et meget godt foredrag.
Den 7. mai ble Eks HP Raymond Birkedal valgt til leirens nye
Storrepresentant. Leirens sommerutflukt dette året vil avholdes 4.
juni med en tur på fjorden.
3. september hadde foredragsnevnden v/Eks Stor Skattmester Erik
H. Petersen fått den første presidenten i NHO Ragnar Halvorsen til
å holde kveldens foredrag. Loge nr. 20 Fridtjof Nansen meddelte på
samme møte at de vil feire 60 år den 10. oktober. Leiren vil være
representert ved Storrepresentant Raymond Birkedal.
På leirens møte den 5. november ble det avholdt foredrag om:
«Leirinstitusjonen og dens tilblivelse og historiske utvikling».
Eks Stor Skattmester Erik H. Petersen redegjorde for
leirinstitusjonens spede og uklare begynnelse og frem til dagens
leirarbeid.
På leirmøtet 3. desember meddelte Distrikt Deputert Stor Sire Jan
Erik Johannesen at det vil bli avholdt fellesmøter for Overmestere
og Undermestere i distriktet hvert halvår. Han takket også Leir
Akershus for at de vil være med å avholde gradloge for distriktets
loger. Leir Akershus vil ha ansvaret for å gjennomføre
Innvielsesgraden og Den Høye Sannhets Grad.
1997
7. januar ble Overmester Knut Holen fra Loge nr. 92 Romerike
ønsket velkommen som kveldens foredragholder. Kveldens foredrag
handlet om: "Organisert kriminalitet i Norge og Europa forøvrig".
Han ga en grundig redegjørelse om kriminalitetssituasjonen i disse
områder og om de ulike former for kriminalitet.
I leirmøtet den 4. mars ble avd. direktør i Utenriksdepartementet
Øyvind Nordsletten, tidligere ambassadør i Kiev, ønsket velkommen

som kveldens foredragsholder. Foredraget handlet om: "Den
politiske og økonomiske situasjonen i Øst Europa etter
Berlinmurens fall" Leiren fortsetter den gode tradisjonen med å
avholde sommerturer. Denne gang går turen "Ut i det blå" den 3
.juni.
I møte 6. mai ble embedskollegiet for terminen 1997-1999 valgt (se
bilde under).

Embedskollegiet 1997-99 foran fra v: Eks HP Per Bredo Østby,
HP Knut Sannerud, YP Rune Wennevold, 1.HM Per Hannestad
Bak fra v: Sekr. Svein Terje Hermansen, Fører Terje Syversen, 2.HM
Fridtjof Huseby, Kass. Trygve Johansen, Skattm. Kenneth Fredriksen

2. september ble embedskollegiet installert av Stor Sire Oddvar
Granlund og hans Storembedsmenn. Installasjon av valgte og
utnevnte nevnder samt utnevnte embedsmenn vil bli foretatt på våre
møter i september og oktober.
Loge nr. 56. Johan Middelton meddeler at de fyller 40 år den
18.oktober. Hovedpatriarken vil representere Leir Akershus ved
dette jubileum.
På leirmøtet 7. oktober ble det meddelt at Leirens Samarbeidsutvalg
blir nedlagt i nåværende form. Leir nr. 19 Fjordane vil sammen med
Den Uavhængige Storloge utarbeide forslag til nye
samarbeidsmåter.
Distrikt Deputert Stor Sire takket Leir Akershus for en meget god

gjennomføring av gradloger søndag 28. september hvor leiren
fremførte Innvielse og Den Høye Sannhets Grad. På samme
leirmøte ble det også opplyst at Ordenens 100 års jubileum vil starte
i Stavanger med en staffett som går fra Stavanger til Oslo.
Vår stor Organist Erland Sætrang holdt så et meget godt foredrag
om: "United Nations Pilgrimage for Youth".
Deltagere til dette prosjektet plukkes ut ved at distriktene arrangerer
stil-konkurranser for elevene i videregående skoler. Den norske
delegasjonen har markert seg på en svært positiv måte. Noen har
vunnet det som kalles "Speech Contest". Den store oppgave for
dette arrangementet er å profilere Odd Fellow Ordenen på en
positiv måte og vekke interesse for våre idealer blant ungdom.
Logene i vårt distrikt blir stadig eldre. Loge nr. 22. Thomas Wildey
skal nå feire sitt 50 års jubileum 17. januar 1998. Leiren
representeres ved Hovedpatriarken.
På årets julemøte ble leiren lukket for å åpnes igjen til en vakker
julehøytidelighet i leirsalen med opplesning fra stolene. Møtet ble
avsluttet med lesing av juleevangeliet og vakker sang av Stor
Organist Erland Sætrang, med etterfølgende taffel med julemat og
kunstneriske innslag.
1998
6. januar er det nøyaktig 28 års siden Leir nr. 12 Akershus ble
instituert. Hovedpatriarken nevnte en del viktige begivenheter fra
Leirens historie. Blant annet nevnte han at initiativet til opprettelsen
av en ny leir i Oslo ble tatt av daværende Stor Sire Edgar Otterbeck,
i det Leir Norge hadde hele 720 medlemmer. Leirens første
Hovedpatriark ble Reidar Watz. Hovedpatriarken ønsket alt godt for
vår Leir i årene fremover.
Etter den formelle delen av vårt møte ble priorinne Anne Lise og
søster Hildegard fra Lunden kloster ført inn i leirsalen. Leirens
patriarker fikk så overvære et usedvanlig engasjerende og gripende
foredrag om Dominikanerordenens historie og om det asketiske og
kontemplative livet innenfor klosterets murer. Søstrene lever et liv i
sølibat og stilhet. Bønn, studier og stor nøkternhet preger
tilværelsen. Søstrene har lang prøvetid og gjennomgår ulike grader
før de blir fullverdige nonner. Lunden kloster tar også imot og
hjelper mennesker som er i krise eller opplever åndelig nød.

I leirmøtet 3. februar ble det opptatt 11 nye patriarker.
På leirmøtet i mars ble det meddelt fra Leir nr. 19 Fjordane at
"Leirens Samarbeidsorgan" vil bli nedlagt. Ordningen er for
kostbar og omfattes med liten interesse fra Leirene.
Distrikt Deputert Stor Sire Jan Erik Johansen hadde vært på besøk i
vår vennskapsleir Leir nr. 8 Patria sammen med Yppersteprest
Rune Wennevold og Skattmester Kenneth Fredriksen. De overvar
der installasjon av nye embedsmenn.
Vi kan konstatere at kvaliteten på det rituelle arbeidet samt
oppslutningen om leirarbeidet befinner seg på et høyre nivå i Norge
enn i Sverige.
I samme møte meddelte Stor Organist Erland Sætrang fra sitt
arbeide med United Nations Pilgrimage for Youth. En ung dame
som hadde vært med på turen til New York i 1995 var nå blitt
oppnevnt som medlem av Regjeringens Verdikommisjon.
På leirmøtet 21. april markerte leir Akershus, Ordenens 100
årsjubileum. Festleiren ble åpnet med vakker musikk ved Stor
Organist Erland Sætrang. En vakker og stemningsfull festleir ble
gjennomført på tradisjonell måte. Hovedpatriark Knut Sannerud
foretok i sin tale ved 100 års jubileet et historisk tilbakeblikk og leste
utdrag av lovtekster fra den første tiden i USA. Eks Distrikt Stor Sire
Leif Rygh, tidligere Hovedpatriark, takket for sine mange år som
embetsmann i Leir Akershus og for et fint jubileumsmøte. Han
ønsket Leir Akershus alt godt i årene fremover.
Ordenens 19. ordinære Storlogemøte ble avholdt i Oslo den 24 - 26.
april 1998 i forbindelse med Ordenens 100 års jubileum. Av viktige
saker for leiren som ble behandlet på Storlogemøter er at det
fortsatt er 5 år mellom tildeling av logenes høyeste grad "Den Høye
Sannhets Grad" og kallelse til leiren.
Leirens undersøkelsesnevnd er nå fjernet. Det er nå leirens
embedskollegium som behandler alle forslag om kallelse til leiren,
før navnene refereres i leiren.
Leirens Storrepresentant Raymond Birkedal takket Eks
Hovedpatriark Per Bredo Østby for en utmerket tale i Oslo Rådhus
ved 100 års markeringen den 24. april.
Han sendte også en stor takk til vår leirs Yppersteprest Rune

Wennevold for hans innsats i Oslo Konserthus i rollen som
ordenens første Overmester - Gustav O. Abrahamsen i Loge Noreg.
Leirens sommertur går dette år til Oscarsborg festning med
etterfølgende bespisning på Skipperstua restaurant i Drøbak.
Leirens Storrepresentant Raymond Birkedal meddelte fra det
ekstraordinære Storlogemøte på skriftlig grunnlag at alle patriarker
også veteraner skal betale kontingent til Storlogen 1. juli 1998. På
dette møtet ble det også vedtatt at embedet som leirens kasserer
bortfaller og kasserers plikter tillegges leirens skattmester.
Videre ble det meddelt at det har kommet inn et nytt tillegg i leirens
lov - paragraf 24:
"Ingen kan nomineres til mer enn to - eller velges til mer enn ett
embede".
Formelt ble også leirens samarbeidsutvalg nedlagt på dette møtet.
I vårt leirmøte 3. november ble det etter Storlogens endringer av
kontingent, vedtatt at veteraner etter fylte 70 år betaler 1/2
kontingent til leiren. Videre ble det meddelt at vår nye loge på Ski
Loge nr. 129 Oscarsborg blir innført i vår leirlov. Det ble også
vedtatt at kontingent til leiren må være innbetalt innen 31. januar.
Etter at leiren var lukket ble det foretatt et forsøk på å starte et nytt
konsept i leiren. Få brødre som skal kalles til leiren til å fremføre
"Yngre brødres aften". Dette ble fremført med tanke på ordenens
etikk og om religiøse og filosofiske emner knyttet til Odd Fellows
lære.
Leir Akershus har mottatt en henvendelse med ønske om å montere
et pipeorgel i A loge sal. Leir Akershus går imot gjennomføringen av
dette prosjektet, men støtter andre relevante tiltak for å bedre
musikkvaliteten i våre logesaler.
Vår prosjekt "United Nations Pilgrimage for Youth" er et stort
prosjekt for Ordenen og for vår leir. Vi vil fortsette å støtte dette
prosjektet med kr. 5.000,-.
Etter avslutning av leirmøtet julen 1998 ble det arrangert en vakker
juleavslutning i leirsalen med opplesning fra stolene samt allsang og
musikalske innslag ved Eks Stor Organist Erland Sætrang.

1999
På starten av året ble det meddelt at patriark kasserer Trygve
Johansen vil representere Leir nr. 1 Norge og Leir nr. 12 Akershus i
Stortingsgatens Huskomité som har ansvar for våre ordenslokaler.
I leirmøtet 4. mai ble embedskollegiet for terminen 1999-2001 valgt
(se bilde under).

Embedskollegiet 1999-01 foran fra v: Eks HP Knut Sannerud, HP Rune
Wennevold, YP Per Hannestad, 1.HM Kenneth Fredriksen
Bak fra v: 2.HM Robert Eilertsen, Sekr. Knut Borgen, Skattm. Thor
Fjeldheim, Fører Terje Syversen.

7. september ble Embedskollegiet installert av Stor Sire Oddvar
Granlund og hans Storembedsmenn.
Vår vennskapsleir Leir nr. 8 Patria møtte til vår embedinstallasjon
med 8 patriarker. Distrikt Stor Sire Robert Torin takket for
velkomstordene og utdypet det nære samarbeidet med Leir
Akershus gjennom mange år. Besøket ble også begrunnet med at
Rune Wennevold skulle installeres som Hovedpatriark. Leir nr. 8
Patria håper på fortsatt nært samarbeid i årene fremover samt
snarlig gjenbesøk.
Leirens utflukt for sommeren 2000 ble meddelt på leirmøtet 2.
november 1999. Sommerturen blir markedsført tidlig, for at mange
patriarker kan sette av datoen som er 16 - 18. juni 2000.

Sommerturen går denne gang til København, med omvisning på
Amalienborg Slott og i Odd Fellow Paleet.
Til informasjon: Den første leir i Norge ble instituert den 2.
november 1919 under navnet Leir Norge. Det ville gå 30 år før
neste leir - Leir nr. 2 Varde ble instituert.
2000
Leirmøtet den 4. januar ble viet markering av vår ordens stifter
Thomas Wildey's fødselsdag som er 15. januar. Det ble orientert
kort om hans liv og virke.
Leirens stiftelsesdag ble så markert. Leir nr. 12 Akershus ble
instituert den 6. januar 1970. Hovedpatriarken orienterte om
etableringen og leirens Chartermedlemmer ble referert og navnene
på samtlige Hovedpatriarker fra starten ble lest.
Vårt leirmøte den 7. mars ble et historisk øyeblikk. Etter lukking av
leirmøtet ble foredragsholder Odd Gram fra Frimurerlogen ført inn i
leirsalen for å holde sitt foredrag. "Om Frimureriets formål og
oppbygging i dagens verden".
I leirmøtet 7. mai ble det skifte av Storrepresentant i Leir Akershus.
Eks HP Per Bredo Østby ble da valgt og installert som leirens
Storrepresentant for perioden 2000 - 2004. På samme møte holdt
vår egnen patriark Jan E. Vinje et meget interessant foredrag med
tema "Motivasjon - positiv tenkning".
Ved høstens oppstart 5. september ble det på ettermøtet holdt
foredrag om Spania som ferieland.
På programmet for leirmøtet 7. november stod opphøyelse til
DKPG. Etter at leiren var lukket ble Rådspresident Lillemor Johnsen
ført inn i leirsalen der hun holdt et foredrag om " Rebekka
Ordenen ".
2001
Den 6. februar reiste Leir Akershus på sitt vanlige besøk til Leir nr.
17 Buskerud. Programmet for kvelden var opptagelse av nye
patriarker til leiren. På leirmøtet ble det tatt opp 13 nye patriarker til

Leir Akershus. Til leirmøtet i Drammen møtte det hele 55 patriarker
fra Leir Akershus.
I vårt leirmøte 3. april bevilget leiren også i år kr. 5.000,- til å støtte
arbeidet med "United Nations Pilgrimage for Youth"
I leirmøtet 8. mai ble embedskollegiet for terminen 2001-2003 valg
(se bilde under).

Embedskollegiet 2001-03 foran fra v: Storrepr. Knut Sannerud,
Eks HP Rune Wennevold, HP Per Hannestad, YP Kenneth Fredriksen,
1.HM Svein Terje Hermansen
Bak fra v: Kass. Bjørn Flatmo, Fører Ole Weyer Tveitan, 2.HM Terje
Syversen, Sekr. Morten Søraa, Skattm. Morten Godager.

Nye loger kommer til i vårt distrikt 21 og 20. april 2001 ble Loge nr.
139 Kong Haakon stiftet.
Distrikt Deputert Stor Sire Jan Erik Johansen meddelte at forslaget
om å øke kontingenten til kr. 100,- pr. måned, mot at maten på
ettermøtet var gratis, ble trukket tilbake. Bakgrunnen for forslaget
var et forsøk på å bedre fremmøtet i Leir Akershus.
På leirmøtet 4. september ble Embedskollegiet installert av Stor Sire
Harald Thoen og hans Storembedsmenn. På samme møte
installerte Stor Sire Harald Thoen Eks HP Arnfin Evjen som Stor
Kapellan og Knut Borgen som Stor Vakt.

I leirens møte 2. oktober ble det gjennomført valg av Kasserer i
Leiren. Dette da Embedet kasserer ble gjeninnført på det sist
avholdte Storlogemøte. Til Kasserer ble Bjørn Flatmo valgt. Videre
ble det foretatt valg av leirens Storrepresentant.
Eks HP Knut Sannerud ble valgt og installert for perioden 20012005.
I leirens vedtekter står det at leiren skal støtte alt Odd Fellow arbeid
i vårt område. Dette gjøres ved at leiren dekker kostnadene med å
holde kurs og gradloger for tilhørende loger. Det blir avholdt kurs i
våre lokaler 6. og 7. oktober d.å. for de ny-innsatte embedmenn.
På leirmøtet 6. november ble følgende Patriarker fra vår Leir
utnevndt i følgende Storlogenevnder: Finansnevnd: Knut Borgen,
Lovnevnden: Rune Wennevold med Jan Erik Johansen som
varamann.
På leirmøtet 4. desember ble en viktig hendelse meddelt. De valgte
embedsmenn i Den Norske Storloge har valgt å avlyse deltagelsen i
UNP i 2002. Dette på grunn av de tragiske hendelser som har
funnet sted i den senere tid, samt den rådende verdenssituasjonen.
Det vil bli vurdert om det blir deltagelse i 2003.
2002
På ettermøte 5. mars hadde Leir Akershus sitt århundrets ettermøte
- det skulle være vinsmaking med noe attåt.
I det avholdte leirmøte i april takket Leir nr. 8 Patria Leir Akershus
for at de var representert på deres embedsmanns installasjon. Leir
Akershus var der representert ved Eks HP Rune Wennevold og YP
Kenneth Fredriksen.
Vårt leirmøte i mai ble et besøk i Leir Norge. På dette fellesmøtet
møtte det 43 patriarker fra Leir Akershus.
Leirens tradisjonelle sommermøte ble avviklet den 4 juni. Utflukten
ble lagt til Eidsvoldbygningen med etterfølgende middag på gamle
"Nebbenes Kro".

På leirmøtet 3. september redegjorde Eks Stororganist Erland
Sætrang om vårt prosjekt UNP. Etter at Norge avsto UNP i 2002 er
det besluttet at UNP vil gå som normalt fra 2003.
På kveldens ettermøte presenterte foredragsnevnden skiløper og
trener Krister Sørgård som kveldens foredragsholder. Han holdt et
kåseri om organiseringen av Langrennsdelen av Norges Skiforbund. Om hvordan de trener og om motivasjon. Dette med
motivasjon bør være lærerikt for oss alle.
På leirmøte 5. november ble vårt konsept: yngre brødre/unge
patriarkers aften gjennomført. Patriark Kjell Myre fra Loge nr. 22
Thomas Wildey snakket om temaet:
Troen på et høyeste vesen samt en tolkning av vårt opphøyede
motto: Vennskap - Kjærlighet og Sannhet.
Patriark Ole-Bernt Wivesøll fra Loge nr.139 Kong Haakon fremførte
tanker rundt ventetiden fra Den Høye Sannhets Grad i logen og til
kallelse til leiren og forventninger til leirarbeidet.
Patriark Erik Kolsrud Aas fra Loge nr. 22 Thomas Wildey snakket
om forpliktelser og betydningen av dette begrep i
Ordenssammenheng, i relasjon til sitt arbeide og i forhold til hjem og
familie. Patriark Egil Nord fra Loge nr. 139 Kong Haakon ga til beste
for oss sin tolkning av: Ordenens forhold til Den hellige skrift.
2003
Leirmøtet 4. mars var et fellesmøte med Leir nr. 1 Norge, hvor vi
hadde Jan Egeland i Norges Røde Kors som foredragsholder.
Egeland tok oss gjennom et fengende kåseri om den organisasjon
han leder, både det nasjonale og internasjonale engasjement samt
dets opprinnelse og historie.
På vårt leirmøte i april ba patriark Svein Jacobsen Leiren om å
bevilge kr. 5.000,- til støtte for Norges Røde Kors. Dette ble
enstemmig vedtatt. Leir Akershus anbefalte Leir nr.1 Norge å støtte
med det samme beløp. Dette ble vedtatt der og Distrikt Stor Sire Per
Bredo Østby og en representant fra Leir Norge overrakte kr.
10.000,- til Norges Røde Kors v/Jan Egeland.
Leirens sommerutflukt ble vedtatt på dette møtet. Utflukten skal i år
gå til Hovedøya med omvisning og bespisning.

I møte 6. mai ble Embedskollegiet for terminen 2003-2005 valgt,
samt Storrepresentant for perioden 2003 - 2007 (se bilde under).

Embedskollegiet 2003-05 foran fra v: Storrepr. Rune Wennevold,
Eks HP Per Hannestad, HP Kenneth Fredriksen, YP Svein Terje
Hermansen, 1.HM Morten Søraa
Bak fra v: Skattm. Leif K. Ludvigsen, 2.HM Snorre Østlund, Sekr. Svein
Jacobsen, Kass. Sigmund Kaastad

2. september ble Embedskollegiet installert av Distrikt Stor Sire Per
Bredo Østby og hans fungerende Storembedsmenn. Det ble
fremført en hilsen fra Stor Sire Harald Thoen hvor han gratulerte de
installerte embedsmenn. Leirens vennskapsleir Leir nr. 8 Patria
Ørebro var representert ved Eks HP Holger Ljusberg og patriark
Tord Sundwall.
På Storembedsmannsmøtet i oktober, var det kommet frem at Leir
Akershus hadde den beste tilgangen av patriarker i 2003. Det ble
uttrykt stolthet fra Distrikt Stor Sire Per Bredo Østby.
Røyking kom opp som tema på kveldens møte. Patriarkene ble
oppfordret til å samles nederst i lobbyen (peisen) ved røyking. Det
ble også oppfordret til patriarkene å komme med forslag på
hvordan røykere og ikke røykere kan være samlet.

2004
Leiren har fortsatt gode møter med foredrag. I år startet vi med et
foredrag av seniorforsker Olav Skilberg fra Norsk Institutt for
vannforskning (NIVA). Tema på foredraget var: Bruk av diatomeer
(kriselager) i rettsmedisinsk sammenheng. Såkalte tause vitner.
Sommerturen for Leiren sommeren 2004 blir i år en tur til Fetsund
lenser med omvisning og bespisning.
Foredragnevnden er stadig frempå for å få gode foredragsholdere til
vår Leir. Høstens første foredragsholder er tidligere statsråd
Thorbjørn Berntsen. Tittelen på foredraget er " Akers mek. Verksted
og vern av industriminner ".
2005
Til markering av leirens stiftelsesdag ble det fremført tekster fra 4
stoler. Det hadde også blitt laget et eget nyttårsspill spesielt til
denne kvelden. Storrepresentant Rune Wennevold ga en kort og
interessant orientering om den historiske utvikling i vår leir som fylte
35 år den 6.1.2005. Det hele ble avsluttet med vakker sang og
musikk av Eks Stor organist Erland Sætrang.
Foredragsnevnden er stadig i arbeid med å skaffe gode
foredragsholdere. På vårt leirmøte i mars, vil professor Emeritus Ole
Jørgen Benedictow holde kveldens foredrag. Tema er:
"Svartedauden".
I leirmøtet 10. mai ble Embedskollegiet for terminen 2005-2007
valgt (se bilde neste side).
6. september ble Embedskollegiet installert av Stor Sire Harald
Thoen og hans Storembedsmenn.
På vårt leirmøte i oktober ble det utlyst en sangkonkurranse.
Målsetningen er å skaffe Leiren en " Velkommen til bords " og en "
Takk for maten " sang. Forslagsfristen er vårt møte i Januar 2006.
Jury er nedsatt.

Embedskollegiet 2005-07 foran fra v: Storrepr. Rune Wennevold,
Eks HP Kenneth Fredriksen, HP Svein Terje Hermansen,
YP Morten Søraa, 1.HM Svein Jacobsen
Bak fra v: 2.HM Rolf Akeren, Sekr. Snorre Østlund, Kass. Jan Erik Vinje,
Skattm. Knut Olav Gulbrandsen, Fører Ole-Bernt Wivesøll.

2006
I leirmøtet 3. januar ble det meddelt at det kun var kommet ett
forslag i forbindelse med sangkonkurransen. Dette medførte at
fristen ble forlenget til 7. februar.
Kveldens foredrag ble fremført av foredragsnevnden ved Bjørn Eirik
Kirkeberg. Tema på foredraget var "Kjærlighetens Kunst" med
undertittel "Emosjonelle verdier".
På Storlogemøtet i 2005 ble det besluttet at antall år mellom
tildeling av logenes høyeste grad DHSG og kallelse til leiren
reduseres fra 5 til 3 år. Dette medførte at det på leirmøtet 7. februar
ble opptatt hele 34 nye brødre i patriarkgraden.
På møtet ble det også meddelt at det hadde kommet inn flere
forslag til "Velkommen til bords og Takk for maten" sanger og
vinneren vil bli kåret på vårt leirmøte i april. Det morsomme er at vi
må etterlyse en forfatter, da personen bare har signert teksten med
"Patriark".

Den 7.mars ble vår tradisjonelle aften med yngre patriarker avholdt.
Det startet med at patriark Rune Bals snakket om tid og tidsstyring i
forbindelse med livskvalitet. Patriark Tore Solgård om nøysomhet.
Patriark Erik Holmen utdypet disse begrepene samtidig som han
overførte det til vårt ordensarbeide. Patriark Ole Chr. Backer talte
rundt det "Å ha det bra". Det hele ble avrundet med musikk av Eks
Stor Organist Erland Sætrang. I dette møte ble også forfatter
"Patriark" avslørt. Forfatter av sangene "Velkommen til bords og
Takk for maten" er patriark Ole Chr. Backer.
3. oktober tok Leir Akershus opp en glemt tradisjon - reise ut i vårt
distrikt for å avholde leirmøte. Kveldens leirmøte ble avhold i
logelokalene på Ski. Sist leiren besøkte logen på Ski var i 1988.
Logene på Ski har siden 1988 flyttet inn i nye lokaler. De har flyttet
inn i en villa fra 1914 som kalles "Villa Kjærbo" lokalene ble i 1935
overtatt av Telegrafen og sentralen for Ski. Logene på Ski gjorde
første forsøk på å overta lokalene i 1975, men fikk ikke overtatt før i
1979.
2007
9. januar ble vår stiftelsesdag markert og vår tradisjonelle
foredragsaften foretatt. Kvelden foredragsholder var biskop Sigurd
Oseberg, tidligere biskop i Tunsberg Bispedømme. Tema på
foredraget var "Glede i Kirken".
På leirmøtet i februar ble det opptatt hele 35 nye brødre i
patriarkgraden. Dette høye tall skyldes endringen fra 5 til 3 år for
ventetiden fra logens DHSG til kallelse til leiren.
Den 6. mars fikk leiren besøk av Stor Sire Harald Thoen som holdt
sitt foredrag ut fra to overskrifter: 1. Hvordan opprettholde og
utvikle ritualet.
2. Hvordan opprettholde et stort engasjement på møtene.
Løftene skal etterleves og embedsmennene skal gå foran.
Ettermøtene må være givende og oppbyggende - ikke bare
kaffekos.
Enhetene må ha et godt "indre liv" - med dette mente han:
- vi skal være noe annerledes enn det vi finner over alt ellers.
- gi alle mulighet for egenutvikling.

- benytte tiden godt.
- være fylt av glede, ikke skuffelse når vi går hjem.
- ledende embedsmenn må forstå sitt ansvar bl.a. gjennom
planlegging og gjennomføring.
- 60% av de som slutter viser til mistrivsel på ettermøtene.
- vise respekt for mennesker.
- våre budord gjelder i høyeste grad fortsatt selv om samfunnet
rundt oss har endret seg.
- vi må følge med i tiden for å bli forstått av det morderne
mennesket.
- opptre og synliggjøre det vi står for slik at ønsket kommer fra flere
om å få bli med.
Stor Sire uttrykte til slutt at han var mer redd for den etiske utvikling i
samfunnet fremfor vårt høye forbruk.

Embedskollegiet 2007-09 foran fra v: Storrepr. Kenneth Fredriksen,
Eks HP Svein Terje Hermansen, HP Morten Søraa, YP Svein Jacobsen,
1.HM Snorre Østlund. Bak fra v: Fører Ole-Bernt Wivesøll, Kass. Arne
Johannes Aune, Sekr. Knut Olav Gulbrandsen,
Skattm. Erling Nordsjø, 2.HM Rolf Akeren.

I leirmøtet 8. mai ble Embedskollegiet for terminen 2007-2009 valgt,
samt Storrepresentant for perioden 2007 – 2011 (se bilde over).

På leirmøtet 6. september ble Embedskollegiet installert av Deputert
Stor Sire Morten Buan og hans Storembedsmenn.
På kveldens møte ble det også frembrakt en stor takk til Eks
Overmester Evy Wold fra Ski som hadde sydd de flotte draktene til
våre gradspill.
På vårt leirmøte 2. oktober ble leirens første webansvarlige utnevnt:
Eks Hovedpatriark Rune Wennevold.
På vårt desembermøte ble vi fortalt hvem som hadde gitt leir
Akershus den bibelen som er i bruk i dag. Den ble gitt av patriark
Jan Torp i 2006. For at leiren skal få tatt godt vare på bibelen er det
laget et eget skrin til den. Dette skrinet er laget og gitt av patriark
Stein Veidholm.
2008
På leirmøtet 5. februar var det store temaet endring av tidspunkt for
møtestart.
Dette da Leiren ønsker å flytte møtestart fra kl. 19.30 til kl. 19.00.
På leirmøtet 4. mars ble det lagt frem forslag på å relansere
Leiravisen som Eks HP Rune Wennevold lanserte i Leir Akershus i
år 2000. Her etterlyste Hovedpatriark Morten Søraa patriarker som
vil/kan sitte i en redaksjonsnevnd. Det ble også fremført forslag om
å utvikle websidene slik at disse kunne fungere som leiravis.
På leirmøtet 6. mai ble vårt tradisjonelle sommermøte med foredrag
gjennomført. Tema for foredraget var "Det gode liv". Etter foredrag
og brodermåltid underholdt brødrene Odd Rustad og Ole Jørgen
Benediktow med viser fra gamle Oslo.
I leirmøte 2. september ble det informert om Leiravisen. Den har blitt
vurdert og konklusjonen er: Dette vil bli en Nettavis og første utgave
vil bli lagt ut den 15. november d.å. Vi skal også i høst ha Yngre
Patriarkers aften og en meget viktig leirslagning på Ski i november.
7. oktober ble vår tradisjonelle yngre patriarkers aften avviklet med
patriarkene Erik Holmen, Torbjørn Jensen og Bjørnulf Jensen. De
fokuserte på våre idealer "Det å tro" gjennom vennskap, kjærlighet

og sannhet - tro, håp og barmhjertighet. Det å tro på det ukjente og
tro på et høyeste vesen som verdens skaper og opprettholder.
Leirmøtet den 2. desember ble gjennomført på Ski. Det var 68
patriarker som deltok på dette møtet. Det ble meddelt at Leirens
langtidsplan var lagt ut på våre websider som nå fungerer som
leirens leiravis.
2009
I leirmøtet 5. mai ble Embedskollegiet for terminen 2009-2011 valgt
(se bilde under).

Embedskollegiet 2009-11 foran fra v: Storrepr. Kenneth Fredriksen,
Eks HP Morten Søraa, HP Svein Jacobsen, YP Snorre Østlund,
1.HM Knut Olav Gulbrandsen. Bak fra v: Kass. Ole-Bernt Wivesøll,
Skattm. Robert Eilertsen, Sekr. Erling Nordsjø, 2.HM Rolf Akeren.

8. september ble Embedskollegiet installert av Stor Sire Harald
Thoen og hans Storembedsmenn.
På oktobermøtet ble den vanlige bekymring meddelt: Logene som
tilhører Leir Akershus stiller ikke med medlemmer til privatnevnden,

men å bli servert ønsker alle leirens loger - budskapet er - skaff to
representanter fra hver loge til privatnevnden.
Leirmøtet 8. desember ble gjennomført på en tradisjonelle måte.
Etter lukking av leirens møte, hold Ina Kruge sitt foredrag om sin
reise til USA som er Leir Akershus sitt prosjekt med "United
Nations Pilgrimage for Youth".
2010
5. januar ble det avhold Festloge ved Leir Akershus sitt 40 års
jubileum. Det ble holdt tale om leirens tilblivelse og virke i 40 år.
Under festmiddagen ble et vakkert HP kjede overrakt av DSS Per
Bredo Østby til Hovedpatriarken som en gave fra leiren til Leir nr. 12
Akershus. Fra leir nr. 1 Norge, Leir nr. 25 Glomma og alle logene i
Oslo ble det overrakt et sverd som gave. Gaven ble overrakt av
Hovedpatriark Knut Aslak Wickmann.
Den 2. mars ble en revidert særlov presentert. Loven ligger nå ute
på vår webside. Patriarkene bes om å lese denne særlov som da vil
bli stemt over på et senere møte. Det ble også meddelt at bibelen
som leiren fikk i gave vil bli merket med giverens navn, patriark
Torp, slik at vi ikke glemmer hvor gaven kom fra. Patriark Veidholm
har laget og gitt skrinet som bibelen ligger i. Skrinet vil også bli
merket med giver.
På leirmøtet i april slår privatnevnden til med "Meksikansk aften"
med sang og musikk.
I Leirens møte 7.september ble ny Distrikt Stor Sire for distrikt 21,
Eks HP Morten Søraa installert av Stor Sire Morten Buan.
På samme møte gratulerte Hovedpatriark Svein Jacobsen Stor Sire
Morten Buan med hans nye verv som den høyeste leder av Odd
Fellow Ordenen i Norge.
5. oktober ble gjennomført som leir-slagning i lokalene på Ski. På
dette møte hadde vi en meget god foredragsholder, FN's tidligere
utsendte spesialrådgiver i Afghanistand Kai Eide.

2011
Den 4. januar, ble det avholdt et meget godt foredrag om "Romfart
fra Sputnik til Den internasjonale romstasjon" av patriark Leif Otto
Listhaug.
På vårt leirmøte 9. mars holdt Andreas Fristad et foredrag om "Køla
Pålsen".
På aprilmøtet bekrefter leiren sin støtte til alt arbeid i vårt distrikt:
Leiren bevilger kr. 2.000,- til pasient kafeen på Radiumhospitalet.
I leirmøtet 3. mai ble Embedskollegiet for terminen 2011-2013 valgt
(se bilde under).

Embedskollegiet 2011-13 foran fra v: Eks HP Svein Jacobsen,
HP Snorre Østlund, YP Knut Olav Gulbrandsen, 1.HM Nils Petter
Stensrud. Bak fra v: 2.HM Erik Holmen, Sekr. Ole-Bernt Wivesøll, Skattm.
Reidar Løkken, Kass. Hans Kyrre Draagen.

8. september ble Embedskollegiet installert av Stor Sire Morten
Buan og hans Storembedsmenn.

I forbindelse med terrorhandlingene som fant sted i
regjeringskvartalet og på Utøya kom det på vårt møte 4. oktober,
kondolansehilsninger fra utenlandske leire.
Fra leir nr. 4 " Skjarm Hvide " i Århus i Danmark kom det en spesiell
hilsen datert 26. juli d.å. På dette møte ble også den nye inn- og
utmarsj for leiren lansert, også den nye «innredning/oppsetting» av
leiren ble presentert på dette møtet.
2012
Leirmøtet den 6. mars, var et fellesmøte med leir Buskerud i
Drammen. Dette var et møte som mange patriarker satte stor pris
på. Patriarkene ble fraktet til og fra Drammen med buss.
Den 8. mai ble Eks HP Svein Terje Hermansen valgt og installert til
vår leirs Storrepresentant for perioden 2012 - 2016.
2013
I leirmøtet 8. januar, fikk Leir Akershus besøk av Stor Sire Morten
Buan og Stor Marsjall Tore Fredrik Grüner. De ønsker å se hvordan
leirene gjennomfører sine leirslagninger. Det ble også meddelt at
Leir Akershus skal fremføre patriarkgraden for de nyvalgte
Hovedpatriarker i Norge på møte i Stortingsgaten 28. 14-16. juni
2013.
I leirmøtet 4. juni ble Embedskollegiet for terminen 2013-2015 valgt
(se bilde under).

Embedskollegiet 2013-15 foran fra v: Storrepr. Svein Terje Hermansen,

Kass. Jan Ivar Foss, YP Ole-Bernt Wivesøll, HP Knut Olav Gulbrandsen,
1.HM Erling Nordsjø, Skattm. Kjell Arne Bjerkland,
2.HM Geir Johan Brekke. Bak fra v: Eks HP Snorre Østlund,
Sekr. Reidar Løkken.

3. september, ble Embedskollegiet installert av Stor Sire Morten
Buan og hans Storembedsmenn.
På vårt leirmøte den 8. oktober, ble vår organist Eks Stor Organist
Erland Sætrang tildelt Storlogens Organisttegn for sitt utrettelige
virke innen musikken for Ordenen gjennom 25 år.
2014
I leirmøtet 4. februar, måtte leiren bytte ut 1. høvedsmann etter hans
søknad om å få fratre sitt embede (sykdom). Vår patriark Erling
Nordsjø ble innstilt til embedet som leirens 1. Høvedsmann for
resten av embedsperioden.
Leirmøtet 2. september ble en begivenhetsrik aften. Stor Sire
Morten Buan besøkte leir Akershus for å installere
Storembedsmenn: Eks Hovedpatriark Snorre Østlund ble installert
som Distrikt Stor Sire for Distrikt 21. Dag Virik ble installert som Stor
Kapellan og Eks Distrikt Stor Sire Morten Søraa ble installert som
Stor Herold. Stor Sire orienterte om embedspliktene for de nye Stor
Embedsmenn og ønsket alle lykke til med sine embeder.
2015
På leirmøtet 6. januar ble vårt distrikts første Distrikt Deputerte Stor
Sire Jan Erik Johansen minnet med minneord av Hovedpartriark
Knut Olav Gulbrandsen. Minneordene ble etterfulgt med 1 minutt
stillhet og et gripende musikkstykke fremført av organist Svein Atle
Johannesen.
På leirmøtet 3. mars ble "Forskrift om Ordenens religiøse
holdning", som ble behandlet på Nordisk Storlogemøte 2011,
fremlagt. Hovedpatriark eller den han beordrer, skal minst en gang i
året lese opp de nordiske Stor Sires uttalelse når det gjelder
Ordenens religiøse oppfatning. Dette bør skje på Ordenens årsdag.

På leirmøtet 5. mai ble Embedskollegiet for terminen 2015-2017
valgt (se bilde under).

Embetskollegiet 2015-17 foran fra v: Eks HP Knut Olav Gulbrandsen, HP
Ole-Bernt Wivesøll, Storrepr. Svein Jacobsen, 1.HM Jarle Dahl
Bak fra v: Skattm. Knut Lundbye, Sekr. Thomas Haug, YP Rolf Akeren,
2.HM Geir Johan Brekke.

8. september ble Embedskollegiet installert av Stor Sire Morten
Buan og hans Storembedsmenn.
2016
Den 6. september ble Stor Sire og hans Storembedsmenn ført inn i
leirsalen og ærestegn ble avgitt. I en vakker seremoni utnevnte Stor
Sire Morten Buan: Patriark Rune Wennevold til Stor Intendant.
På leirmøtet 4. oktober presenterte Storrepresentant Svein
Jacobsen et forslag om å flytte leirens møte frem en halv time. Fra
kl. 19.30 til kl. 19.00. For at dette skal godkjennes er det krav om
2/3 flertall fra medlemmene. Forslaget ble vedtatt mot 4 stemmer og
leirens møter starter heretter kl. 19.00.

2017
Leirmøtet 3. januar ble et samarbeid med Leir Norge. På møtet ble
fremført en "Samtale ved leirbålet". Samtalen ble fremført av 3
patriarker fra Leir Norge.
På leirmøtet 7. februar fikk vi besøk av Stor Sire Morten Buan som
tildelte Patriark Geir Bråten Storlogens Hedrestegn.
I leirmøtet 9. mai ble Embedskollegiet for terminen 2017-2019 valgt
samt Storrepresentant for perioden 2017 - 2021 (se bilde under).

Embedskollegiet og Embedsmenn 2017-19 foran fra v: Sekr. Sverre H.
Pedersen, Skattm. Knut Lundbye, YP Jarle Dahl, HP Rolf Akeren,
1.HM Thomas Haug, 2.HM Geir Johan Brekke, Storrepr. Knut Olav
Gulbrandsen, Eks HP Ole-Bernt Wivesøll
Bak fra v: Ytre Leirvakt Jan Petter Husebye, Insp. Leo Nilsen,
Indre Leirvakt Eldar Atterås, Veiviser Rolf Arild Ergo, Organist Sven Atle
Johannesen, 4. Vakt Svein Andersen, 3. Vakt Sigurd B. Næss,
1. TV ved HP Halvor Eikeland, 2. Vakt John Aamodt,
2. TV ved HP Morten Halvorsen, Insp. Tom Arne Fjeld.

5. september ble Embedskollegiet og Storrepresentant installert av
Stor Sire Morten Buan og hans Storembedsmenn.
2018
Den 6. mars fremførte Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon sitt siste
foredrag i en serie på tre som omhandlet: "Tro- Håp og
Barmhjertighet".
På leirmøtet 29. mai ba Odd Fellow Akademi v/ SDSS Kjell-Henrik
Hendrichs om å få installere 3 nye medlemmer til sitt Akademi. Fra

vår leir ble Frode Ringstad og Sven Atle Johannesen installert som
nye medlemmer av Akademiet. Fra Leir Buskerud ble patriark Arvid
Edward Fjære installert som nytt medlem.
På leirens møte 4. september fikk vi besøk av Stor Sire Morten
Buan som kom for å installere sine nye Storembedsmenn.
- Patriark Hans Kyrre Draagen som Distrikt Stor Sire for
Distrikt 21.
- Patriark Rune Wennevold for en ny periode som Stor
Intendant.
På leirmøtet den 4. desember utnevnte Hovedpatriarken patriark
Torbjørn Jensen til leirens første Herold for denne perioden og for
perioden 2019-2021.
2019
5. februar, fikk Leir Akershus besøk fra vår vennskapsleir Leir nr. 8
Patria. Denne kontakten har vært satt litt i bero, men nå er vi tilbake
i normal gjenge. Leiren ble besøkt av Hovedpatriark Johan Whan
med bevakande Kjell Karlsson.
På samme møte hadde vi besøk av Stor Sire Morten Buan som
installerte Ordenens nye Stor Herold Dag Runar Pedersen.
I leirmøtet 2. april fikk vi besøkt av de nye valgte/utnevndte
Rebekkasøstre i Den Norske Storloge av Odd Fellow Ordenen. Stor
Sekretær Renée Baanerud Backer og Stor Marsjall Kirsten Aarvaag
Storaker. De skulle overvære "Den Gyldne Leveregels Grad".
På leirmøtet 7. mai ble Embedskollegiet for terminen 2019-2021
valgt (se bilde neste side).

Foran fra v: 1. HM Hans Emil Ratvik, HP Jarle Dahl,
Eks HP Rolf Akeren, YP Thomas Haug.
Bak fra v: Sekr Geir Johan Brekke, 2. HM Jan Schäffer,
SKM Hans Nilsen.

I leirens møte 3. september ble Embedskollegiet
mbedskollegiet installert av Stor
Sire Morten Buan og hans Storembedsmenn.

Vi sees igjen på nesteleirslagning i Leir Akershus.

