
                     

April 2020 

Gode kjære Patriarker ! 

Vel overstått påske!  Jeg håper inderlig at det står bra til med dere alle sammen i disse 
vanskelige Corona virus tider. Pass godt på dere selv og hverandre slik at vi alle kommer 
igjennom denne vanskelige tiden på en best mulig måte. 

På vår leirslagning 21. april skulle vi ha gjennomført en høytidelig Befordring av 9 patriarker til Den 
Gyldne Leveregels Grad i vår kjære leir.  Som dere alle er kjent med må denne dessverre utgå da 
alle Ordens aktiviteter er stengt frem til 15. august. 

Embedskollegiet har derfor besluttet å flytte Befordringen til Den Gyldne Leveregels Grad til 
høstens første leirslagning, tirsdag 8. september.  Dette under forutsetning av at det da er åpnet 
for vanlige Ordens aktiviteter. 

Innledningen på denne terminen ble flott med 50 års feiringen av vår kjære leir.  Likeså 
patriarkgraden i februar hvor vi hadde opptak av 6 patriarker til vår leir (+1 patriark tilhørende vår 
leir som ble opptatt i Leir Glomma).   

Resten av denne terminen ble ikke som jeg hadde forventet og gledet meg til. 
Som Hovedpatriark savner jeg våre gode leirslagninger der jeg treffer alle dere kjære patriarker.  
Det er et dypt savn i mitt hjerte etter de mange gode smil og samtaler. 

Jeg må få takke dere nok en gang for at dere slutter så godt opp om vår leir.  
Jeg gleder meg stort til jeg igjen kan se fulle benkerader på våre leirslagninger, selv om jeg nå må 
vente i lengsel helt til høsten. 

I denne ufrivillige «pausen» er embedskollegiet opptatt av hvordan vi kan opprettholde det gode 
arbeidet som så langt er gjort i vår Leir. Når vi møtes igjen til høsten er det mer enn noen gang 
viktig med gode leirslagninger og ettermøter som har et godt og interessant innhold som treffer 
bredt blant patriarkene. Vårt mål er at når patriarkene går hjem skal det være med den gode 
tanken i hodet: «Dette var en god leirslagning. Jeg gleder meg til neste gang». I den sammenheng 
er vi avhengig av innspill fra dere. Så tenk på dette kjære patriarker og kom med dine tanker.  

Da vil jeg få ønske alle Patriarker en så god tid som mulig fremover.  Hold dere friske og hold 
kontakten med hverandre. Jeg gleder meg til å treffe dere igjen i vår kjære Leir Akershus til 
høsten.  

 

           
       


