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Gode Patriarker! 
 
Da har dette embedskollegiet lagt bak seg den første av fire halvårlige terminer i 
inneværende valgperiode.  Vi har hatt stor oppslutning fra dere patriarker på alle 
leirslagninger, og som Hovedpatriark må jeg få rette en stor takk til dere for dette.  
Det inspirerer oss alle til å gjøre vårt beste når vi på våre leirslagninger ser fulle 
benkerader. Igjen en hjertelig takk til alle som slutter opp om leiren! 
 
Oppstarten av denne terminen ble storslått da Leir Akershus den 11. januar feiret sitt 
50 års jubileum med Festleir og hele 95 gjester med Stor Sire i spissen.  I anledning 
våre 50 år har det også blitt laget et eget Jubileumshefte hvor Leir Akershus historie 
er nedskrevet.  Vi er sikre på at dette vil være til glede for våre patriarker, men også 
for våre etterkommere. 
 
Til Jubileet ble det også laget en flott alterduk for vår leir. Noe vi ikke har hatt tidligere 
(bare lånt).  Videre ble det laget en egen flott Leir nr. 12 Akershus pin med leirens 
logo.  Denne ble meget godt mottatt av leirens patriarker og det første opplaget ble 
raskt utsolgt.  Nytt opplag måtte umiddelbart bestilles.  
 
På vår leirslagning i februar tok vi opp 6 brødre fra loger i Distrikt 21 som nye 
patriarker i vår Leir. Vi fikk også tatt opp en ny bror i Leir nr. 25 Glomma, slik at vi nå 
har 7 nye patriarker i vår Leir.  Jeg ønsker disse hjertelig velkommen.  Det er meget 
gledelig at nye brødre slutter opp om leiren, så hjelp til med å ta godt imot og ta vare 
på disse nye patriarker i deres vandring i leiren!  
 
Opprinnelig skulle vi ha tatt opp 11 brødre, men dessverre passet ikke opptaksdato 
eller det kom andre arbeidsmessige hindringer i veien. Jeg ser frem til å få disse som 
nye patriarker ved neste opptak.  Vi trenger både nye og særlig yngre medlemmer i 
leiren.  Det er derfor viktig at våre patriarker framsnakker leiren i egen loge så ofte 
som mulig. 
 
Rett etter påske skal vi befordre 9 fortjente patriarker til Den Gyldne Leveregels 
Grad.  
 



Langtidsplanen for perioden 2019 -2021 er revidert og vitalisert.  Denne er lagt inn på 
leirens web-sider, som nå er i orden, og kan leses der. Den ligger under fanen Leir 
info (på toppen) og så under Info til Patriarkene på høyre side. Om du har spørsmål 
eller kommentarer så ta kontakt med meg. 
   
Embedskollegiet er meget opptatt av å opprettholde og utvikle det gode arbeidet som 
så langt er gjort i vår Leir.  For å få dette til må våre leirslagninger og ettermøter ha et 
høyt nivå som gjør det attraktivt for patriarkene å komme.  Vårt mål er at når 
patriarkene går hjem er det med den gode tanken i hodet: «Dette var en god 
leirslagning». I den sammenheng er vi avhengig av tilbakemeldinger og innspill fra 
våre patriarker.  Vi tar derfor med stor takk imot forslag til tiltak som kan bedre både 
våre leirslagninger og våre ettermøter.  
 
Det er også vårt håp at patriarker som av ulike grunner ikke kan møte så ofte hører 
om våre gode leirslagninger og dermed forsøker å prioritere å delta for selv å oppleve 
dette.  Så patriarker: Slutt helhjertet opp om Leir Akershus.  Snakk om leiren i din 
loge og møt så ofte du kan. 
 
Da vil jeg ønske alle Patriarker hjertelig velkommen til givende leirslagninger og en 
god vandring gjennom året 2020. 
 
 

 


