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Sannhet.

Kjære Patriarker.Vi har nå startet opp med en ny periode i vårt leirarbeid. Her henter vi
inspirasjon til å bli vennlige, kjærlige mens vi higer etter sannhetserkjennelse. Leirens
formaning om tro, håp og barmhjertighet gir oss en fast forankring i det gode. Vi får mange
gode venner, og blir oppfordret til å være kjærlige mot alle mennesker uavhengig av rase,
religion, politisk innstilning, eller av helt andre personlige grunner. Det er hver enkelt
patriarks ansvar å finne seg til rette og etter beste evne etterleve de høye moralske mål Odd
Fellow Ordenen krever.Menneskene har til alle tider stilt de samme spørsmål når det gjelder
sitt opphav, eksistens og meningen med livet. Ordenen kan ikke gi oss konkrete svar, men
den ber oss forsøke å finne vår vei i letingen etter sannhetens mysterium. Den gir oss støtte på
vår vandring og oppmuntrer oss i vår søken som «filosofer.» Filosof betyr «en som søker å
oppnå visdom. »Sokrates var som vi vet en gresk filosof. Han levde for over 2500 år siden og
ble regnet som den tids klokeste menneske. Han følte at han hadde en guddommelig røst i sitt
indre, der han vandret rundt i Athens gater og samtalet med folk han traff. Trærne på landet
kan ikke lære meg noe, sa Sokrates.Det samme gjelder oss Odd Fellowere. «Trærne på landet
kan ikke lære oss noe.» Vi må komme sammen for å samtale og lære, i det vi kan kalle
«Athens gater.» Sokrates ble en gang konfrontert om sin klokskap. Det eneste jeg vet er at jeg
ingenting vet! svarte Sokrates.Vår Ordens ide er å foredle mennesket og det er det viktigste
arbeid vi kan gi oss i kast med. Fremtiden til den klode vi lever på er etter hvert etter lagt i
hendene på oss mennesker, og vi utfordrer kanskje med vårt levesett det fremtidige miljø og
liv i denne vindunderlige verden, vi har fått privilegiet til å bli født og leve våre liv i. Derfor
hviler det et stort ansvar på menneskeslekten.Hver enkelt av oss kan ikke spille noen stor
rolle i utviklingen, men hver av oss kan gi vårt lille bidrag, ved å prøve å fremelske trofasthet,
vennskap, kjærlighet. Med det kan vi kanskje påvirke menneskelekten til å bli mindre
grådig, falsk, brutal og rå. Prøve og så et lite Odd Fellow frø i vårt eget, og i våre
medmenneskers sinn.Kjære patriarker Vi lever i en tid hvor avstandene blir kortere. Raser,
religioner, kulturforskjeller må i større grad en før, leve i en tett kontakt med hverandre.Da
er godt å tilhøre en orden som er så ”up to date.”Vårt budskap er toleranse, respekt og
kjærlighet. Vi er ikke fanatiske og har med vårt livssyn en stor mulighet til å bygge bro der
det hersker uvilje, råskap, misunnelse og intoleranse. Vi kan strekke oss etter våre idealer,
men aldri oppnå helt og fullt å fullbyrde dem.
Det skal ikke gå på bekostning av vår personlighet og egenart, men vi må prøve å leve et liv
på en slik måte at vi kan - elske oss selv uten egoisme.
For så igjen å kunne elske vår neste som oss selv.
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Odvar Schrøder.
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Nytt kollegium i Leir nr. 8 Vestfold, for terminen 2007-2009.
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Storrepr.
Eks HP
HP
YP
1.HM
Sekr.
Skm.
Kass.
2.HM

Ulf Glende
Reidar Bjørkmark
Odvar Schrøder
Øivin Eriksen
Tor Herbert Carlsen
Geir Eggum
Rolf Tue
Lars Nøklegaard Andersen
Frank Eriksen

48 Færder
15 Kongshaug
26 Svenør
27 Kong Sverre
117 Oseberg
27 Kong Sverre
117 Oseberg
40 Vern
15 Kongshaug

Fører
Organist
IV
YV
1.LV
2.LV
1.TV
2.TV
3.LV
4.LV
Inspektør
Lysmester
Lydmester

Odd Helge Mathiesen
Thore Eriksen
Aage Nyland
Gunnar Rune Wathne
John Jaer Hansson
Erling Hedly Halvorsen
Svein Sataslaatten
Kåre Jan Frednes
Gunnar Aleksander Kristoffersen
Roar Andor Andersen
Ulf Langved
Arne Ness
Dagfinn Brønn

15 Kongshaug
48 Færder
40 Vern
26 Svenør
120 Colin Archer
26 Svenør
15 Kongshaug
15 Kongshaug
40 Vern
48 Færder
117 Oseberg
27 Kong Sverre
27 Kong Sverre

Møt så ofte du kan!

DKP- Den Kongelige Purpurgrad
Følgende Patriarker vil motta
DKP-graden
i Leir nr. 8 Vestfolds møte den 1.
nov. 2007:

Loge nr. 15 Kongshaug:
John Rolf Hagen-Larsen
Raymond Birger Skoglund
Arvid K. Wold

Loge nr. 26 Svenør:
Petter Johan Lundgreen

Loge nr. 40 Vern:
Arnfinn Kristoffer Røren
Erik Stensrud

Loge nr. 48 Færder:
Ragnar Eckholdt
Arne Johan Fyllingsnes
Geir Granlund

Loge nr. 85 De Tre Holmer
Jonn Lier
Sven Egil Vestlie

Loge nr. 117 Oseberg
Odd Magne Hegreberg
Terje Stentun

Loge nr. 120 Colin Archer
Leif Løwe
Steinar Waag

Dømmesyke
er utbredt i vårt land.
Finnes denne sykdom i vår loge/leir?
Å jada du treffer den overalt.
Det er vanskelig å gå gjennom livet uten å ville løfte
en pekefinger mot dem som du mener ikke
kan nok, vet nok, ikke gjør ting på din måte osv.
Listen er lang.
Kjære Patriarker, la oss alle arbeide med oss selv slik
at vi lar kreativiteten og spontaniteten hos andre får
flyte fritt!
Uttrykket: drep ikke en sangfugl!
rinner meg her
i hu.
Kritiske pekefingre mot vår neste er et overgrep!
Positiv tilbakemelding ja! Rettledning ja!
Men la oss la være med å opptre spissfindige
og
millimeter-kritiske.
Patriark Redaktør

Nominasjonsnevndens forslag til nevnder
for perioden 2007-2009, i Leir nr 8 Vestfold:
2. gangs nominasjon og valg, vil bli foretatt
på neste leirmøte den 1. okt. 2007
Nevnd

Navn

Loge

Nominasjonsnevnd

Reidar Bjørkmark (Form)

15 Kongshaug

Nominasjonsnevnd

Thorfinn Kroken

26 Svenør

Nominasjonsnevnd

Knut Eriksen

27 Kong Sverre

Nominasjonsnevnd

Brynjar Herland

120 Colin Archer

Nominasjonsnevnd

Knut Orskaug

117 Osebcrg

Nominasjonsnevnd

Hans-Olav Fredriksen

40 Vern

Nominasjonsnevnd

Jan Einar Stange

85 De Tre Holmer

Nominasjonsnevnd

Thore Eriksen

48 Færder

Nominasjonsnevnd

Hans-Sverre Sjøvold (Vara)

117 Oseberg

Nominasjonsnevnd

Håkon Henriksen (Vara)

15 Kongshaug

Finansnevnd

Fritz Hødal

26 Svenør

Finansnevnd

Frithjof Aasvang

27 Kong Sverre

Finansnevnd

John Faye- Lund

48 Ferder

Revisjonsnevnd

Arild Wagn Petersen

26 Svenør

Revisjonsnevnd

Bjørn Leif Solberg

15 Kongshaug

Revisjonsnevnd

I'horodd Skontorp

27 Kong Sverre

Anskaffelsesnevnd

Frank O. Eriksen

15 Kongshaug

Anskaffelsesnevnd

Ulf Langved

117 Oseherg

Anskaffelsesnevnd

Kåre Misje

85 De Tre Holmer
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