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Gode kjære Patriarker ! 

Først håper jeg inderlig at det fortsatt står bra til med dere alle sammen i disse  Corona virus tider. 
Som jeg allerede har sagt flere ganger: Pass godt på dere selv og hverandre slik at vi alle kommer 
igjennom denne Corona virus tiden på en best mulig måte. 

Som Hovedpatriark savner jeg sterkt våre leirslagninger og særlig den gode kontakten med alle 
dere kjære patriarker.  Å ikke få møte dere kjære patriarker med deres gode og varme smil og de 
gode samtalene har vært både vanskelig og tungt.  Noe jeg tror det også har vært for dere.  Nå er 
vi inne i en forhåpentlig god sommer hvor vi normalt har ferie i vår Orden, og etter denne ser jeg 
frem til å møte dere igjen på vår første leirslagning 8. september. 

Storlogen har besluttet å åpne opp igjen for Ordens-virksomhet 15. august.  Da med de 
grunnleggende smitteverntiltakene som er gitt av myndighetene.  Disse må vi  regne med vil 
fortsette hele høsten. Et av disse tiltakene er at det skal være 1 meter avstand mellom de 
tilstedeværende personer.   

Dette begrenser dessverre meget sterkt antall patriarker som kan delta på våre leirslagninger og 
medfører at vi må innføre påmelding til hver enkelt leirslagning.  Påmeldings-skjema for hvem som 
ønsker å delta på selve leirslagningen og hvem som også ønsker å spise (meny blir vedlagt), vil bli 
sendt ut fra 1. HM i meget god tid før selve leirslagningene.  Omgående tilbakemelding skal også 
skje til ham. Så her vil «første patriark til mølla» prinsippet gjelde.  

Høstens andre leirslagning blir 6. oktober.  Da planlegger vi Befordring av 9 patriarker til DGLG.  
På vår leirslagning 3. nov. håper vi å kunne foreta Opphøyelse av patriarker til DKPG.  Vårt 
julemøte 8. desember vil sannsynlig også bli begrenset.   

Dette er kun en foreløpig orientering om høstens møtevirksomhet i leiren.  Vi vil komme tilbake 
med grundig informasjon om leirslagningene og hvordan disse vil foregå så snart vi har mer 
informasjon om dette.   

Jeg vil takke dere nok en gang for at dere slutter så godt opp om vår leir. Noe jeg inderlig håper vil 
fortsette etter denne ufrivillige corona pausen.  
Jeg gleder meg stort til jeg igjen kan se dere tilbake på våre på våre leirslagninger, selv om jeg må 
vente i lengsel helt til høsten. 

Når vi møtes igjen til høsten vil det være til noen spesielle leirslagninger og ettermøter. Vi håper 
imidlertid at patriarkene har savnet våre samlinger og gleder seg til å møte patriarkene igjen.  Når 
det gjelder begrensninger i påmeldinger bør vi muligens «kvotere» noe slik at flest mulig av 
patriarkene får oppleve leiren igjen i løpet av høsten. Synspunkter på dette? 

Denne informasjonen til våre patriarker blir lagt inn på leirens web (hjemme) sider som nå er 
meget forenklet og lett å finne frem i uten å «klikke seg i hjel». Her har vår Herold gjort et meget 
godt stykke forenklingsarbeid.  Så gå inn på leirens web (hjemme) sider og se på hva som er lagt 
inn der av både HP, Sekr. og Herold.  



Som vanlig blir denne informasjonen også sendt ut til alle patriarkene via e-post. 

Da vil jeg få ønske alle Patriarker en fortsatt god sommer med en så god og fin 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.  

 

                                                                                    
    


