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Nyhetsbrev 
Mars 2020 

Siden sist…  
Gode patriarker.  

I kveld skulle vi hatt leirslagning med arbeidsmøte, og kåseri om vår kjære torsk. 

Slik skulle det ikke gå, nesten hele landet er stengt ned. Det er lettere å liste opp hva som er i 

funksjon, enn det som er stengt ned.  

Alle Odd Fellow Loger og Leire i Norge er stengt ned etter bestemmelse fra Storlogen.  

Vi må dessverre bare smøre oss med tålmodighet, og se hva som fremtiden bringer.  

De fleste av oss sitter vel og følger med i medias fremstilling av diskusjoner og bestemmelser 

fra Regjeringen og Helsedirektoratet. 

 

Hovedpatriark Halvard Karlsen har bedt meg hilse til alle fra kollegiet, og ber dere passe godt 

på dere selv og deres familier. Det skal bli et normalt liv etter dette. 

Fruen til en bror som fylte 90 år denne uka, og hvor jubileumsfeiring ikke kunne holdes, sa 

følgende: «Denne tiden er verre enn under andre verdenskrig, da sto vi sammen, men nå blir 

det forlangt at vi skal holde avstand til hverandre».   

Åge B. Eriksen  

Herold 

Siste nytt: Oppdatering coronavirus 

Verdens helseorganisasjon erklærte 11.mars Corona som en pandemi.  Folkehelseinstituttet 
(FHI) har iverksatt strenge tiltak for å forsøke å hindre smitte. 
Stor Sire har, i samråd med embedskollegiet i Storlogen fattet følgende beslutning: 

Jeg ber alle enheter i vår Ordenen om å innstille all møtevirksomhet fra 12. mars og inntil 
videre.  Det gjelder ordinære loge- og leirmøter, distriktsrådsmøter, fellesmøter eller 
andre aktiviteter i Ordenens regi. 

I lys av utviklingen rundt Corona-virus, smitterisiko og spredning av viruset hos befolkningen, 
må vi i Odd Fellow Ordenen først og fremst ta vare på våre medlemmers helse.  Mange 
medlemmer kan ha underliggende sykdommer som medfører stor helsemessig risiko ved 
smitte.  

      Coronavirus. Vakkert, men farlig. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov/
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I tillegg har vi alle et samfunnsansvar til å gjøre alt for å begrense smittespredning. 
Samfunnet har nå et tidsvindu på kanskje fem til syv dager. Brukes det effektivt, kan 
spredningen begrenses. 

Vi ber embedskollegiene i hver enhet være i beredskap og følge med på informasjonen som 
gis fra Storlogen. De må også sørge for god kommunikasjon med sine medlemmer. 

Vi må sikre god kontakt med våre syke og eldre ordenssøsken, og vi anbefaler jevnlig 
telefonkontakt i stedet for besøk så lenge vi er i smittefare. 

Vi håper at vi med dette kan bidra til å begrense smittespredning i tråd med FHI sin 
intensjon. 

Med broderlig hilsen i 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Morten Buan 

Forrige Leirslagning torsdag 20. februar  

Den Kongelige Purpurgrad + Galla. Gradsarb. P og DGL 
Patriarkene Cato Haraldsen, Kenneth Styrvold og Arild Kvam fra Loge nr. 48 Færder ble 

opphøyet til Den Kongelige Purpurgrad, og mottok Leirringen. Ansvarlig Loge var nr. 48 

Færder. Fremføring av ritualet i Logesalen var meget høytidelig, og ble presist gjennomført.  

Tre yngre patriarker fikk undervisning i gradsarbeide av Storrepr. Herland og Patriark 

Rasmussen. 

Ettermøtets meny var skinkestek med surkål, gulrotsalat og brun saus. Et meget «smaklig 

måltid».  

De «nybakte» patriarker fikk mange gode ord med på reisen fra HP og andre, dette er en 

milepel i deres Odd Fellow liv. Gratulerer. 

Neste leirslagning kan bli torsdag 16. april kl. 19, med 

opptagelse av nye Patriarker. P+ Galla.  

Bestemmelse om dette vil bli tatt i påsken. 

Kontaktinformasjon:  

Herold 

Åge B. Eriksen 

Shetlandsgata 3 

3238 SANDEFJORD 

Tlf: 90019578 Epost: abe-eri@online.no og ofleir8her@oddfellow.no 
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