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FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
Kjære Patriarker:

Takk for et hyggelig regnskap og budsjettmøte i Larvik. Et kjedelig, men
viktig tema for kvelden fikk en svært så munter avslutning med dikt og lyrikk
fra Larvik.
Vemodig å tenke på at denne leirslagningen var den siste gjennomført i
gammel form. 2. februar skal ”Ny leir” iverksettes. Måneder med
planlegging, trening, investeringer i utstyr skal realiseres. I forberedelsene
har det vært lagt ned mye arbeid. Enkelte synes arbeidsmengden nesten har
vært for stor. Det jevner seg vel ut når alt har kommet i gjenge.
Samtidig iverksettes utviklingsprogrammet der alle nye patriarker må
igjennom informasjonskvelder. Her skal viktig informasjon om leiren gi den
enkelte en dypere forståelse av det leiren står for. Alle må ha vært til stede på
minst 50% av møtene og leirslagningene for å få neste grad. Håper at dette
inspirerer og ikke skremmer vekk nye kandidater.
En ting er sikkert. Leirinstitusjonen trenger et løft. Storlogen har iverksatt
Kunnskapsløftet. Hensikten er å øke forståelsen av vår Ordens budskap.
Stor Sire har presisert at alle må bestrebe seg på å heve kvaliteten på det
rituelle arbeidet. Vårt mål må være at alle sier etter en leirslagning: ”Dette
var en godt møte, dette gir meg noe tilbake”. Den enkelte patriark skal føle at
leirslagningene blir mer interessante og givende, slik at han føler at han har
lyst til å komme igjen.
Leiren må være en inspirasjonskilde. Vil all kreativitet og innsats gi den
ønskede effekt? Blir det et løft for leirinstitusjonen?
Det er viktig at vi tilpasser vår Orden etter fremtidige behov.

*
Hovedpatriark

Følgende patriarker ble den 3. november
2011, i Odd Fellow leir nr 8 Vestfolds
Ordenslokaler i Sandefjord, opphøyet til
DKP-Graden.
Navn

Loge

Christian Holte-Nilssen
Per Næss
Åge Jonny Hoem
Arne Freddy Sletner
Olav Huseby
Ole André Horn Steindebakken
Fred-Olaf Korsgården
Sverre Sejerslev Stephansen
Dag Hagerup Andersen
Roar Fallet
Roar Hjerpekjøn
Jan Borgersen

15 Kongshaug
15 Kongshaug
27 Kong Sverre
40 Vern
48 Færder
48 Færder
85 De Tre Holmer
85 De Tre Holmer
117 Oseberg
117 Oseberg
117 Oseberg
120 Colin Archer

Josef
Aldri har jeg fattet kvinnedrømmer. For min
enkle gjerning er jeg skapt. Alt jeg kan er å
håndtere tømmer. Hva du sa til meg begrep
jeg knapt.
At din sønn er Guds forstår jeg ikke. Meg ble
ikke seergaven gitt. Men jeg ser det lys du har
i blikket, og mitt hus blir også hans og ditt.
For jeg vet at allting har vi felles. Sammen er
vi, sammen vil vi bo. Sammen går vi veien for
å telles av Augustus og vårt tall er to.
Og en tredje får vi i vårt verge alt i natt-Maria,
du er trett. Ikke fikk vi ly på nattherberget
skjønt vår vei var lang fra Nasaret.
Men jeg tror vår lange ferd er omme. Vi
er fremme. Det er hit vi skal.
Her er husly. Her kan barnet komme.
Lille elskede, jeg ser en stall.

Tapt og Funnet
Da patriark Oddbjørn Veddegjerde
fra loge nr. 40 vern på julemøtet i leiren den 1.des.
2011, skulle ikle seg sin pene ytterfrakk og begi
seg på hjemveien, oppdaget han at nevnte frakk
var forduftet.
Han ventet til siste gjest hadde
forlatt Logehuset og igjen hang en
gml. frakk, flere størrelser større enn hans egen.
Han ønsker å få tilbake sin egen frakk.!
Måtte den som føler at han kan
ha tatt feil ytterfrakk, og som leser denne lille
epistel, vennligst kontakt:
Oddbjørn Veddegjerde, Halvdan Svartesgt. 46,
3186 HORTEN oddvedde@c2i.net
tlf.33073739 - 90694843
Red.

Kongen
Da vårt fredelige land fikk føle krigens
tyranni, ble din farfar symbolet på fred og
demokrati. Da din far var konge var det
fred i vårt land, han ble vår folkekonge
med verdighet og forstand. Så kom den
grufulle dagen, tjueandre juli, vi ble
rammet av det som ingen trodde var mulig.
Siden hedret vi de døde på en verdig måte,
du holdt en følelsesladet tale, og vi så deg
gråte.
Jeg har en stund vært en lunken rojalist,
men ønsker å si; din tale endret mitt syn på
vårt monarki. Jeg har nevnt dine
forgjengere og sagt de var gjeve, men jeg
skulle gjerne også trykket din neve, og sagt
at da du talte til oss i de tusen hjem,
ble du for meg, minst like stor som dem!
Tekst: Dagfinn W. Ellefsen

MØT SÅ OFTE
Andre Bjerke

DU KAN!

” PROFILEN”
I den faste spalten ”Profilen” i denne utgaven av ”Patriarken” er det Eks OM i
Loge nr. 40 Vern Horten, og vår 1.HM i leiren, Gunnar Johan Pedersen, som har
tatt utfordringen.
1. Hvordan kom du med i Ordenen?:
Jeg ble forespurt av kollegaer, og dermed var det hele i gang,
med bror Håkon Smebøl som fadder.
2. Hva er din yrkesbakgrunn og nåværende yrke?:
Yrkesoffiser i Marinen, i dag pensjonist.

3. dine hobbies?
Jeg har hytte i Sverige, der får jeg benyttet mine evner som snekker osv.
Har deltatt en del i foreningslivet, noe jeg fremdeles holder på med.

4. Et tilbakeblikk på dine år i Ordenen,
Det har vært mange fine og opplevelsesrike år sammen med mennesker som
jeg setter pris på. Ikke bare i egen loge men også i andre loger.

Hva er det som har betydd mest for deg i denne tiden?:
At jeg har værte så heldig å få prøve meg i forskjellige embeder.
Dette har gitt meg større forståelse av logens grunnlag og lære.

5. Hvilke tanker gjør du deg om Ordenen i fremtiden?:
Vårt samfunn vil fortsette å forandre seg. Tidsperspektivet vil være avgjørende
i en stor grad, men uansett vil det være behov for ideelle organisasjoner,
og blant disse tror jeg at Odd Fellow Ordenen vil finne sin plass.

Vi Takker hjertligst for at patriark Gunnar Johan Pedersen tok utfordringen.
Red.

Nedenstående10 brødre er berettiget til opptagelse i leiren.
De er forespurt og har takket ja til dette.
Opptagelse vil skje i leirens Ordenslokaler i Sandefjord
torsdag den 2. febr. 2012.
Etternavn
Loland Børgesen
Christensen
Svendsrud
Bjørge
Hansen
Hurum
Stanger
Corneliussen
Ljosland Henriksen
Snørsvald

Fornavn
Bjørn Eyvind
Ernst Werner
Roy
Tor
Bjørnar
Lars
Morten
Rolf
Terje
Morten

Loge
15 Kongshaug
40 Vern
40 Vern
48 Færder
48 Færder
85 De Tre Holmer
85 De Tre Holmer
120 Colin Archer
120 Colin Archer
120 Colin Archer

Redaktøren har ordet:
Er vi rause nok i vår Orden til å motivere og rose hverandre for hardt arbeid og eksepsjonell innsats?
Enten det gjelder aktører i spill embedsmenn eller noen som det er mange av i vår
Orden, de som gjør en stor innsats på områder som kanskje ikke er så synlige.
Skal vi være redde for å fremheve noen fremfor andre?
Det er menneskets natur å ville bli sett, å være synlig for andre. Få aksept for det vi er og det vi gjør.
Jeg synes vi i vår strålende Odd Fellow Orden som fremhever humanisme og
barmhjertighet, burde være mye flinkere til å rose og komme med positive tilbakemeldinger til
brødre/patriarker som gjør en innsats utover det vi kan forvente.
Dette burde gjelde fra så vel overstol som fra den enkelte.
Jeg hører ikke til dem som mener at ros til noen gjør andre til tapere.
LA OSS VÆRE RAUSE MOT HVERANDRE!

Red.

(Fra vår Ordens historie)

Odd Fellow Ordenens første år i Amerika.

Thomas Wildey og John Welch ble innviet i Odd Fellow Ordenen i London i begynnelsen av 1800 tallet.
De var parhestene som skulle dra mange lass i sammen, og blir regnet som vår Ordens grunnleggere.
Thomas Wildey og John Welch emigrerte til Amerika hvor de sammen med andre emigranter startet sitt
Odd Fellow arbeide, og stiftet den første Odd Fellow loge i Amerika, - Washington Lodge i 1819.

Ansvarlig redaktør:
Hans-Olav Fredriksen
Nordbyen 6 - 3111 Tønsberg
mob. :41614378
e-post.: han-fre@online.no

Vi befaler eder å besøke de syke,
hjelpe de trengende,
begrave de døde og
oppdra de foreldreløse

