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OPPFORDRING

Hvor kan du finne stillhet og glede,
Hvor k4n du mAft en trofast bror?

MOt i dh lei og v@t til stede-
Kom og lytt til vdr stormesters ord.

MAt sd ofe du kan, min venn.
Din leir vil 8i deg tifold igjen.

la deg besjeles av Ordenes dnd,
Kom kjere bror og rekk oss din

hdnd.
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FORORD

I leirmotet den 7. september 2000 ble det oppnevnt en redaksjons-
komitd som fikk i oppdrag A utarbeide en 40-drs beretning.
Komiteen konstituerte seg straks og begyne e samle stoff.
Vi ble enige om A bygge pe 25-ars beretningen og konsentrer€ oss om
de siste l5 erene. t midlertid har det vert nodvendig e ffekke noen linjer
bakover for sammenhengens skyld. Ikke minst har det, etter lar mening.
vert rikdg e gi mer plass til Sandefjord Leirforening, som er opphavet
til leiren v6r. Enn videre har vi i overskriften over embetsmenn gdtt helt
tilbake til starten.
Redaksjonskomiteen takker for gode hilsener og vektige ord fra Eks SS
Johan Krohn, DDSS Bjlrrn Erik Gutke og HP i jubileumsirct, Odd
Brurberg Andersen,
Vi retter ogsa en takk til patriarkene Erling Risnes, Walter Nordahl og
bror Bjdrn Auby for all hjelp vedrdrende layout og trykk. Redaksjons-
komiteen har beste$ av Eks SDSS Jens Flakstad, Storepresentantene
Haakon Henrjksen og Bjdm Solberg samt patriark Odd Mathisen, som
alle takker for det erefulle oppdraget.

Sandefj ord, j anuar 200 |



JUBILEUMSHILSEN
FRA EKS STOR SIRE

Kjere Patriarker !

Tenk at vir kjere Leir allerede har eksisten i40 ar og ikk€ bare
eksistert, men i aller hoyeste grad vert "oppegeende" og full av aktivitet
s iden 1961!!
Privilegert som jeg er som Ordensmedlem, har jeg ogse filt opplele
gleden av d v&re vist tillit giennom mine 9 ar som embedsmann i Leiren
vdr. Givende, glade og minnerike dr som ga et godt grunnlag for mitt
kevende engasjement som Storembeds mann fra 1982.
At vefl Odd Fellow liv og arbeide pevirker oss alle i positiv retning, kan
det ik-ke herske tvil om, og heller ikke at vir leiftilknytning bidmr sterkt
til dette. Det er meg derfor en stor glede ved denne anledning nok en
gang a fA takke alle og enhver for tillit, vennskap, kunnskap, kjennskap,
troskap og selskap giennom de tilbakelagte 40 er.
La oss alle gratulere hverandre medjubileet - og onske Leiren lykke til
videre!
Med broderlig og patrialkalsk hilsen i T. H. og B.
Eks Hovedpatriark og Eks Stor Sire
Johan Krohn



IIILSEN FRA DISTRIKT
DEPUTERT STOR SIRE

Leir nr. 8 Vestfolds 40 6rs jubileum

L€irens formil er gjernom undervisning e hoyne fbrstielsen for og styr_
ke fJtlelsen av allmene broderskapsforpliktelser, samt i stotle all Odd
Fellow gjerning.
Hvis man ni etter 40 ar spdr seg selv om det virkelig er nddvendig a ha
en egen Odd Fellow irstitusjon utenfor logene? Det har vr delte
meninger om de(te sporsmelet opp gjennom tidene, og mange har uttalt
seg i den anledning. For egen del harjeg aldri v&rt i tvil nir det gielder
vir leirs berettigelse.
Jeg er litt usikker pa om det i giore alle mennesker til odd Fellows er
det viktigste. Jeg tror ikke si mye pi den "veldige her" som jeg tror pe
forbildet.
JeB lror at del rr i  forbi ldels [Jal l  al !5r Orden skat r ise trn .tyrt 'e. og pi
den maten sikre ver eksistens og utvikling i fremtiden- Den forste og
viktigste betingelse for at vi skal kunne bruke Ordenens liEre som et
slagkraftig vipen for det gode, er at vi som Ordensmedlemmer vet hvem
vi er, og at vi til enhver tid kjenner v6r Ordens lere til bunns. Og det er
her l-ejren kommet til med sin undervisning, og legger til en ny di-
mensjon i vir opplering. En opplering som bidrar til at arbeidet pe egen
utvikling ikke stagnerer, men inspirerer til stadig e "soke dypere inn".
Det arbeidet som &iennom tidene har vert utfort i ver lei.s regi her i
Vestfold, har sa langt jeg har vert i stand til A bedomme det, holdt et
meget hdyt niva. Entusiastiske embetsmenn og ivrige motedeltagere har
bidratt til i giore motene varme og innholdsrike. J€g vet at den inspi-
rasjon og lerdom som logene i vAft distrikt har hentet fra Leir nr' 8
Vestfold, i hoy grad har vrn med pa A sette en fin standard for kvalitet



oc codt Odd Fellow a$eid. Del A ha en handlekafiig og engasjen leir i
sit?isrikr, er en god m6te e kvalitelssikre Loge- og Ordensa$eid pa'
Det arbeidet som dere har lagt ned, er hOyt respekteft i hele Distrikt nr'
8, ogjeg tillater meg pA vegne av Distriktsredet og brpdrcne i alle log-
ene A'Onske dere til lyl{c me-d jubile€t' og samtidig avslutte med e si
somen kjent og kjer Odd Fellow brorpleide: "God vandring viderc!"

Med broderlig hilsen i v.K. og S og T.H. og B
Bjom Erik Gutke
DDSS.
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JUBILEUMSHILSEN FRA
HOVEDPATRIARKEN

Det er med stor takknemlighet, og ikle sa li|cn erbodighet, jeg
gratulcrer vir Leir nr. 8 Vestfold med sitt 40-irs jubileum. Arbo-
digheten knytter se8 til leirens opphavsmenn og til alle de patriarkel
som har gett foran i alle disse ,10 ir. Takknemlielheten knytter seg til at
jeg ogse har f:itt tatt del i leirens mlrter og arbeid og at jeg i dag er med
pe A markere dens jubileum. Med stor og oppriktig takknemlighet ser vi
tilbake pi det som har veft, og med oppriktig glede ser vi oss om og
betrakter det som er. Vi har grunn dl A glede oss over hva Leir nr. 8
Vestfold i dag stir for. Midt i en urolig verden hvor nye idealer og god
moral sa altfbr ofte synes e bli satt til side, mrtnstrer vir leir merenn 400
modne menlr som har det til felles at de onsker A arbeide pi seg selv for
e bli bedre og mer menneskekjerlige og soker e leve opp til Odd Fellow
Ordenens grunn\erninger og opphoyde lr(.
Tanken pA det som var og det som er. gir ogsa grunnlag for hap for
tiden som ligger foran oss. La oss l€tte blikket fremover, og la oss samle
oss om den appell som sdr i Vestfo,ds Leirsang.
Patriarkcr, la Tro
HAp og Kj&rlighet gro
I Barmhjertighets navn
Og til medmcn'sker gavn
VAr leir har testet rot. Det har vren, og det er fremdeles grotid.
Mi det fortsatt v&re slik i Tro, HAp og Barmhjeftighet.
Med patriakalsk hilsen i T.H. og B
Odd Brurberg Anderscn
HP



Sandefjord Leirforenings

forste styret

Stefanus Jacobsen

Eigil  Evensen



FRA BRODERFORENING TIL LEIR

De fd.ste l0 ir
Leir Norge sendte den 20. august 1937 et brev til Loge nr. 15 Kongs-
haug med en henstilling om dannelse av en leirforening. Blanl loge nr.
15 Kongshaugs brodre var det pA den tid 13 medlemmer av Leir Norge.
Disse l3 patriarker stiftet den 6. september, Sandefjord Leirforening.
Fungerende styre for denne lo-irs perioden var:
Formann Harald krrsen
Sekr. Stefonus Jacohsen
Kass. Eigil Erensetl

Arene 1948-5?
Den fbrste foresporsel om dannelse av egen Leir for Vestfold og Tele-
mark ble sendt til samtlige loger i disse distrikter. Samtlige loger var
enige i dette. Etter at dette var klar&jort, ble sOknad om opprettelse av
egen leir sendt Stor Sire som avslo soknaden.
Ny soknad ble oversendt iret etter, men ogsi denne gangen ble sdk-
naden avslitt med begrunnelsen av at en ny leir ville bryte med det
prinsipp som hi(til hadde vert radene dvs. med en sdkalt Vandreleir.
I slutt€n av denne perioden invite(e Stor Sire til et mdte hvor man
skulle drofte leirsituasjonen i Norge.

Arene 1958-61
En foresporsel om dannelse av en ny ieir eventuelt kunne innvilges, fikk
denne gangen et positivt svar. Bakgrunnen var at innredningen av en ny
logesal var ner forestiende. Etter forslag fra H. Auben Mathjss€n fra
loge nr. 40 Vern ble sgknaden om e benytte navnet LOFrNGEN sendl
Stor Sire. Dette bie avslett da Stor Sire onsket et geografisk navn i
lik:het med Ostfold. Sandefjord Leidorening tok dette til ettenetning
og navnet ble VESTFOLD.
Pe den store dagen, den 5. februar 1961, ble Leir nr. 8 Vestfold in-
stituert.
Med denne begivenhet var et langt og tidskrevende arbeide av-
sluttet og I-eiren kan i dag takke for den innsats som gjores slik at
vi i dag kan leiere virt 40-ersjubileum.
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196l-1986-2001

Som nevnt i forordet, bygger denne beretningeD pA del som blc skrevet i
jubileumsberetningen fof de ftinte 25 ircne. Dct var flotte er, der det
etter hven ble bygget opp cn leir som vi i dag kln viere stolt av. Den ble
bygget opp av dyktige embetsmenn og interesserte patriarker. noe vi kan
lese om i et glimrende innlegg forfatlet av Eks HP, lngolf Vdrang,
eneste gjenlevende charter-medlem ogsi i dag.
Da vcl de ferfeste har irsberetningcn for hinden, vil vi ta med delte
innlegget i  s in hclhet,  ikke minsl  for e gi  en korrt inui tet  i  v i r  beretning.

Tanker og minner ved leir nr. 8 Vestfolds
25- irsjubileum 5. februar 1986.

Jeg er glad for atjcg som eneste gjenlevende chartcrmedlem har f:itt an-
ledning til i skrive noen hilsninelsord til vir leirs 25-Ars berctning. Som
veteran unngirjeg vel ikke at min hilsen fir enkclte nostalgiske islett.
Jcg hilsef og gratulerer Leir nr. 8 Vesttbld med 25-Ars jubildet, og gleder
meg over at dcn er en tiisk og livskafiigjub;lant. Samtidig folger min
personlige takk for hva leiren har gitt meg av rike opplevelscr og varige
ctiske itnpulser. Disse 25 iirene har styrket meg i trocn pa leir-
institusjonens bercttigelse og dens betydning, bidc for Ordenens vekst
og for de enkeltc ordensbrgdrcs liv.
Vir leir har vist sin livskrafl, bygd som den er, pi det h{ryetiske motto:
"Tro, hip og barmhjcrtighet." For meg personlig har mitt "samliv" med
leiren, dens embetsmenn og patriarker &iort min tilv&relse rikere, mitt
srnn tryggerc.
Denne erkjennelse er sterk. menjeg tror at patriarker flcst har folt det
sammc sonrjeg.
Leiren Iiksom logeD er'blilt et tilfluktsted hvor en srrker fred og sinnets
ro. lkle som passive eskapistcr fra vir krisefyhe samlid, men som
mennesker mcd det mil i bygge opp ldre ctiske holdninger, slik at vi
kan bli aktive forkjempere for fred, lolcranse og menneskeverd.
Til det forrnel fenger vi styrke. Den finner vi i Leiren, under dens lys
endc stiernehimmel. Henrik Wcrgeland har sagl: "Klag ikke uoder
slierncne over mangel pi lyse punkter i ditt liv." Det bor heller ikke vi
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gilre nar vi i Leircn finner kretsen av patriarker slultet omkring oss til
felles innsats for Odd Feliowordenens idealer og medmenneskelig
handling. Da foler vi styrken i at logene er knyuet til ver te;rs srore
enhet, og vi aner Odd Fellowordenens vidtfavnende styrkc. Nir vi si i
vnrt dagligc virke og liv rekker et medmenneske hdnden rit hjelp og
stottc, si husk det er en forpliktende hind med leirringens symboler.
Min egeD inntredco i leiinstitusjoncn ble for meg et mOle med et varmt
etisk kraftsentrum, el storre Odd Fellowmili!d, hvor patridkef sluttct seg
om meg med en spontan velkomsthilsen.
Jeg fikk rnine leirgrader i Leir nr. I Norge. Det ble uforglemmelige
opplevelser. Jeg var sli heldig i bli fltrt i alle 3 SradssefenDnicr, si
innlrykkene ble ekstra slerke. cjennom min ledsagers faste hiind kunne
jeg f(rle ner hoydepunket i scremonien nitrmet seg. Og et crind-
ringsbilde stdr ekslra klart for meg: En hoyreist skikkelse i et srelende
belysl landskap med sin manende appell om bafmhjertighet, fred og
universell toleranse
Scenen slo i skarp kontrasr lil hverdagen dcr ute, hvor Berlinblokade og
krise truet menneskcheten. Lite ante jeg da rt jeg barc 5 6 ir senere
skulle oppleve de samme inspirerende sercmonier i egen Vcslfold-leif,
og at jeg &jennorn I 0 ar skulle fi delra akrivr i den.
Odd Fellowordenens vekst elter 1945 styrkel vir optimisme og troen pa
vare ordensmel. Etter 5 drs pltvunget passivitet var det liksom en opp
demming av krefter oeitiltxkslyst som brast. Energien blc frigjort, og det
ga resulfater. Ved krigsutbruddet hadde Odd F'ellowordenen i Norge 20
loger og I leir, nemlig Leir nr. i Norge. 15 lr etter frcden ved ut gangen
av 1960 var det blitt 66 loger og 7 leire i lander.
I 1956 var det blilt hele 5 loger i Vesrfold. De$e dannet en solid bak
grunn for Sandefjord Leirforening som tok opp tanken om egen leir i
Vestfold. Dette falt tidsmessig sammen med de to Sandetords logers
planer om nye lokaler. Planene om leir og bygBeplaner ble synkoniserr
og iverksatt. Et stort fremskritt for Odd Fellowordenen i Vestfold ble
virkelighet. Stor (akk me reftes tjl de patriarker og logebrgdrc som
sammen giennomlbfic sine planer, og sorget for at en ny disliklsleir og
et nytt ordensbygg ble realiteter.
Lordag den 4. februar 196l blc den sbre logedagen for sandefjord
logcne nr. 15 Kongshaug og nr.48 Frrder. Det pfektige nybygg sto fer,
dig og ble innviet. Neste dag, sOndag den 5. februar, ble den storc Odd
Fellow-dagen for hele Vcslfold. Leir nr.8 Vesttbld btc hOyridtige
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instituert i nybygget med en tlott, rommelig og velutstyrt sal. som
imotekom bide logens og leirens krav, samtidig som selskapsrom clc.
v,rr tilgodesett pe en utrnerket mitc.
Det var eI stolt og begeistrel embetskollegium som inntok sine
embelsstoler. Men samtidig var vi oss virl ansvar bevissl- Forventning-
enc til oss var storc. Vi skulle bygge opp leirclrs administrative rutine
fra grunnen av, og samtidig lylle den prektige odensal med leiraktj'
vitetef og sercmonier som var en leir verdig, Det ble en inspircrende og
krcvende iinsats i god Odd Fellow ind. lcdct av vir dynamiske og
dyktige. H.P. Han er nu for lcngst gitl bort, og 4 andre av kollegjets
medlemmer med ham. Bare 3 av oss fra det fbrste kollegiel lever frem-
dcles og kan hipe pii i fii oppleve 25-ars jubrlccl.
Virl leirarbeid ble stottet av dyktige og innsatsvillige uhtevnte embets-
menn. V:ir beltnning ble en stadig okende tilgang rv patfia*er. Sradig
tlere brOdrc fulgte kallet til leiren. Medvirkende irsak til ckspansjonen
var selvslgt at vi hadde fett vir egen lcir i fylker, ned letr og kort ad-
komst fra samtlige Vcstfoldloger. Etter hve|t ble vire seremonier trygt
og godt innkjorl, og jeg tror v: leir kan rose seg av hoy sercmoniell
standafd gjennom sinc 25 6r.
I mars 1970 gikk et stort Odd Fbllow treff av stabelen pi Park Holell.
Det skjedde etter initintiv av leirens HP. Odd Fellows av alle grader tia
Odd Fellow loger og Rcbckka loger i Vestfitd nred eller utcn cktcfeller
v inviten t i l  d delta. Det ble en stor suksess. Vlr init iat ivrike HP fulgte
upp.ul.e..en. Aret elter den 6. fcbruir l97l lrder h.rn der rrore og
vellykkede Odd Fellow treff som dannet en lestlig ramme om Lcir
Vestfblds l0-ersjubileum. Mcd cirka 350 d€kakere - inviten pA samme
miile som ved lreffet iret firr ble det en solidarisk monstring av Odd
Fellow Ordenen i Vesttbld.
Vertskapet L€ir Vcstfold med HP i spissen fikk sin meget vcl fortjenle
hyllest for arrangemenlet. Kontakten ble lastere mellom lciren og logene
og styrket viin telles arbeid fremover. Oppslutningen om arrangemenlet
tone oBse til endi 2 felles Odd Ftllow treff i Leirens rcgi.
En har grunn til i tro rt den positive oppslutningen om Leirens Odd
Felbw treff vaf en manitestasion av Odd Ftllow samholdet i Vestfold
og cn slyrkelse av vir Leils posisjon. I allc fall har vir Leir hatt en
foflsatt solid og livskraftig utvikling i de 25 irene frem til i dag. Men si
har dcn ogsi hatl ledere og embetsmenn som bidc administralivt og
sereDlonielt hirr vernet om ver sondard som leir.

t3



cjennom 25 er har leirmOtene vert gode stunder i mitt liv. Der harjeg
funnet motvekt mot den tyngsel som utenverdenens uro og kaos ofte
skapte i mitt sinn.
Det var ikke bare de givbnde seremonier som oppmuntret, men ogsA pa-
triarkenes faste, epne hind og varme lyse srnil som motte oss hver gang
vi ankom til motene. Jeg erfarte sannheten i Albert Schweitzers ord:
"Det eneste det kommer an pa, er at vi kjemper for at det skal v@re lys i
oss. Denne kampen vil andre merke, og ner lyset er i et menneske,
skinner det av det."
Kjere wtfiarker, la o$ fied Trc, HAp og BamhjertiShet kjempe for
optimisrnens lls i oss. Selv om vAre mAI er fieme, la oss si med AmuA
Ot'erland:
"Husk at ogsl jorden er en s(ierne!"

Ingolf Vonang
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1986 - 2001

De neste 15 Arene har ogsi vert meget finc ir_ Dyktige hovedpatriarker
og embetsmenn har fulgt opp med de gode tradjsjoner som val.skapt,
og patriarkene har mott opp. Det gode tiemmore som vi har hatt, for
teller vel mer enn noe annet at vi trives pi vire moler, der saksbe-
hnndlingcr var raske. hvor gradtildelinger var vel forberedt, rolig og fint
gennomfgrt. Det er slik vi vil ha der.
Det har v.Eft mangc fremragende aktorer i fbrbindelse lned gradtil
dclingene. Noen har virket som om de var protesionelle. Det er frislende
e frcmheve noen, men dct kan man ikke &jore.
Selve leirarbejdet har ge( pe det jevne med formil€t 6 vere en "En
Ordenens hoyborS" og ikke minst i fremelske TRO, HAp og BARM-
HJERTIGHET. leirens motro. Rent prakrisk skal leirene v€re ril hjelp
for logene i dislriktet. I vAr leir har der &jennom alle ir vEn yGr hjetp
med rimelige lAn dl ordenshus. I denne periode har var leir stitt i spissen
for i samle inn penger til ordenshuset som ble bygget i Holmestrand, eI
bclop pi over 200 000 kroner.
Leiren vir har i samarbcide med Rebekka leir nr. 6 Tunsberg stett i
spisscn for i samle inn midler fot i sende en ungdom lil FN. Se egen
anikkel.
Bltennotenc vire har vert trivelige. Det er en fornoyelse a lyfte nir 50-
70 herrcr synger- Det er si mange fine stemmcr at vi godt kunne fA til et
lite kor, som man har andre steder. Noe i lenke pe for kommende
kollegier? Vcrtskap er skiftct, men maten er den samme, velsmakende.
Torsken ogsi. F_ortsatt et ssrtrekk for ver leir, soin de fleste seltej.pris
pd.
En god ide pe ettermOlene har viert ar logene har titt tildell oppgavene d
ha tilere og ulike innlegg, bl.a. den egne logesangen.
Pijulem6tene har det vsrt lodige programmer oppe i leirsalen, og vi har
kunnet gi hOytidsstemt til ettermotet som har vert holdt itradisjonelle
fotrner, rned god mat, godt drikke, fine raler og dikttesing. Og si sang
da, tia den fine sangboken, som vir leir har fitt laget. Leiren vir har
som vi vet, sitt hovedsete i ordenslokalene i Stockflethsgate i Sande,
lord. Hcr kan vi glede oss over at spisesirlen cr smakfullt oppusset og at
det er laget nye garderober og toaletter. Det er ogsi lager heis. Noe



som ogse Leiren kan komme til d fA nytte av. er de nye
Horten, der det er montert en praktfull stjernehimmel.
Tilgangen pe nye patriarker har vllrt jevnt god og pr.
patriarker fordelt slik:

15 Kongshaug 68
26 Svengr '73

2? Kong Svere 53
40 Vern 50
48 Ferder 6l
85 De Tre Holmer 36
I 17 Oseberg 41
120 Colin Archet 33

ord€nslokalene i

l . l .0 l  er  v i  418

a

Dessvere har vi i de siste 15 erene mistet mange medlemmer som har
l i | l  sine minneord i \ ine respell ire loger. Vi l i l later o.s i  netne lo av
vAre rnarkante medlemmeri DDSS Ragnar Betg og DDSS Rolf Elling-

sen, Vi s:r( ner dem meget. og l) ser lred o!er dere\ minne

Forventninger til leiren

Redaksjonskomiteen har forespurt 2 patriarker om deres forhold og
forventninger til leiren. Som det fremger av disse intervjuer, sA har
leiren en meget viktig oppgave i irene fremover'

Intervju objekt: Finn Holtan'

Finn Hoban, du erwl en ekte sandefioftlseutt ?
Ja, jeg er fodt og oppvokst pe en gerd pe Hystad der jeg tidlig fikk l&re
meg hva hardt arbeid var fbr noe.
Du hor lon\l je v.! n pa hvalldnR\t oqti , lu
Ja da. fullbefaren hvalfanger skal jeg si deg. I 3 sesonger var jeg med'
og siden harjeg stort sett holdt meg til det maritime miljdet i yrkessivet'
forst som elektroingeniOr der jeg avsluttet min ka.riere som lektor ved
HOyskolen i Vestfold .
Du kom meil i O.F. taren 87, hNa slnes duomlogen?
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Jeel har bare positive erfaringcr mcd logen si det er vanskelig d lrckke
frem noe spesielt, men det er klrrl at vennskapet har betydd mye for
meg. Dette i ha godc og ckte venner betyr veldig mle.
Du hat rcrt svtrt ukth, i Llen tirlen du har bak l* i logen, hwtor?
En av forklaringene tror jeg er at jeg lidlig fikk oppgaver som biide vnr
bcrikcnde og engasjerende for mcg, jeg har da v&rt insp-skatlm. og
sekr., og delte har vacrt lrrerikt o€l gitt meg god konlakl med brodrene.
'l ror lu antlrc oglA kan tut gLele ar d fd oppgat,er?
Ja, helt klarl. Jeg er mcdlcnr av noninasjonsnemnden og den viktigste
oppgaven der er i gi brodre oppgaver til riktig lid og mcd riktig innhold.
Ndr du ble kallet til leit etL ltvetolte Ltu d :'
Jcg folte det som en stor fo rcmmelse og anerkjenlelse. Jeg folte
stolthet og A vacrc veldig privilegert. Det e bli kallct til en OF leir folle
jeg var som en drorn som gik-k i opptyllelse
S|nes du Leiretl har in lfri&l dine Jorventttittger'l
Si absolLrtt.
Dct har vrrt en folelsesmessig vandring gienmom alle grirdsritualer dcr
hvor ordene tro. hep og barmhjertighet har fitt en sentral og dypere me-
ning.
Du er ed i kollegiet i leiren, hvoftlatl ?r det?
Jeg er skalrm. i leiren og igien dette med i ha oppgaver som er s:i vik-
tig. Dct gir et nermere og en langt bcdrc kontakt med brPdrene.
Er lct noen lbrskjell pA bge ogLeift ?
Cjennomsnillsaldercn pd brodrene i leiren er belydelig hoyre enn den er
i logcn. Dermed ligger nok forholdene bcdre til rette for i bevare de lra
disjonsrikc ritualer i leiren fremfor logcn.
H \,a tnener Llu med det?
Et hven kollegium vil sette sitt preg pi si vel loge som icire, og siden vi
alle gjenspeiler vir egen bakgrunn vil det alltid oppsti vaiasjoner der
kanskje logene vil oppleve de storste lbrandingcnc.
tlr tler antlre litrhold lu iL n?rne i de ne Jorbind(ts( !
Vennskapet bl i r  nok ikke l ike int imt i  le iren som i  bgen. Leir  nr.8
Veslfold har ovef 400 medlemmer og moter bare 3-4 ganger i sesongen
og da sier del seg sclv at kontaktene lrok ik-ke alltid er like sterke.
Ht,oftlan t ?rker.lu detl
En ser det dcrne pi ettermotene der brodrc fra samnre krge holder sam_
men for det er ni cngang si at det er tryggesl blant sine egne.
Hw nener du kan Ri|tas lbr at brc(lrc e skLtl bLdnlc scg b?lt e i leiren?
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"MOt sii ofte du kan". Dctte &jelder om mulig i enni stdrre grad fbr
leiren siden oppgavene som kan binde brridre sammen er noe begrenset.
Spille're og budskapene i leiren er som alle vet av ypperste klasse og
bare det burde lokke og berike noen og enhver av brgdrene til i finne
veien t i l  leiren.
Hw blir oppqavene for leiren i t knfremot'e|?
A skolere brOdre og viderefdre tradisjonene til kommende slckter 1il
heste for logene, L€iren og Ordenen.
Trt l , .  \el mor og l) l te t i l  idit lOf-Jrbeidc.

Intervjuobjekt: Gunnar Schroder Kjoll.

Gutnar S. Kjitl, du er nd pensiorcft tmKlcsiet i Sandelord!
Ja. det er riktig. men jeg har ikke vrert trygdesjef i Sandetjord. J€g er
fodt og oppvokst iSandefjord og er ne kommet "hjem" i&jen ettef
mange dr som trygdesjef i en innen kommune.
Du er et kjent tes og h.r klarc tneninger otn og i Sande.fiud, hvoior?
Jeg er gjad i byen min og menneskene som bor her, og sorn trygdesief
traffjeg mange ulike mennesker tra ulike sosiale lag. og dcttc har vllrt
lererikt og givende lbr Drcg.
Har (l?xe ta't bakgrunnen fot ut du |ill" bti e OtLl FelLow?
Ja, det kan man si. Noe av dct beste som har hendt meg etter at jeg har
lungert som Lysm., OM v.ass. og Kap. I logen harjeg fitt rocn pd Cud
som universets oppreltholder, jeg har fitt venner lbr livet som jeg kan
stole pA uansett alder og sivil stand. Jcg har inntrykk av at dette vil fon-
sette i leircn.
Si det ble n^turlig for deg:i gi videre i ditt OF arbeidc innen leircn?
Ja, sA absolutt. selv om erfaringene med leiren enn:l er begrenset.
Hvilke forrentnituger har du til leirenl
Erfaringene fra logen tilsier at min kommende tid i lcircn vil bli meget
tln og l{Ererik. Jeg hiper sinnbildene fra logen kan ytterligere forsterkes
og etlerleves pe en, om lnulig, ennii bedre mete.
Si hiper jeg i treffe nye mcnnesker med ulik bakgrunn og livsan-
skuelse, for selv om mine erfaringene med leiren ikke er se stor. er jeg
sikker pi at etlermotene og brodermiltidene vil bli en stor berikelsc.
Takk, og vel Dr{ttt og lykke til i ditt OF arberde.
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PATRIARKEN

PATRIARKEN, bladet vaft, kom ut med sitt forste nummer ijanuar
1970, og har siden komnet ut nesten rcgelmessig med 4 nummer i hrel.
De forste numrene var lite protesionelle, skrevet pi en dirlig
rciseskrjvcmaskin og kopiert opp pi en spritduplikator, men den fyhe et
behov og ble et fint bindeledd foi Hovedpatriarkei til A ni ut til alle pd
triarkene, ssrlig til dem som ikkc var se flinke til 6 deln pe motene.
I sitt forste nummcr skiver redaktorenr "Ver leir bestir av mer enn 300
patiarker, og sv:ert mange av dem ser vi sjelden pA vire vanlige moter,
og kontakten blir da selvfolgelig i forhold."
Snart ble den skrevet pi elektrisk skrivemaskin og mangfoldig&ioft pe et
lryLkeri og fikk en ny layoul og ikle minsl en ny logo. Bnda mer pro-
fesjonelt ble bladet da redaktorene begyntc A bruke PC.
Eks HP, lfuistian Jansen, fungerte som redaktor ; mange ir. Deretter
overtok Eks SDSS, Jens Flakstad i en ir'rekke. SA overlok Eks OM,
Oivin Eriksen, i noen ar fur han ov€rgav redaktrtransvaret til Eks OM,
Leif Eiksen, som dessverre ikke kunne fortsette lengre enn til et num'
mer i ir 2000. SA ni stir vi uten redaklOr.
En fin jubileumsgave til Leiren ville det vrre om en av vAre 400 med-
lemmer kunne ta p:i segjobben.

PILGRIMAGE FOR YOUTH

Pilgrimage for Youth er ett landsomfattende prosjekt i Odd Fellows re-
eti. Det tar sikte pe i sende ungdommer til FN.
I Vestfold har virr leir i samarbeide med Rebekka leir nr.6 Tunsberg
petatt se8 oppgaven i velge ut den representanten fra vert distrikt som
skal rcise.
UtvelBelsen av dissc clcvcr forcgir giennom skriftlige prover og inter-
vjuer. Ner eleven kommer tilbake, er vedkommende forpliktct til, i et
apenr mole lbr Inedlemmernr rEre leirea gr en onenteringom rcr.en og
dc arrangementer som hun/han har dehatt i.
Med denne ordning vil Leiren ikke bare innenfor egne rekker s(yrke all
nent broderskap men ogsi fore vire tanker ut til ikke medlemmer av
vir orden, en fin fbrm fof markedslOring.
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KRISTIAN JANSEN

Fi av vire hovedpatriarker har vel markeft seg sd lydelig som Kristim
Jansen. Han kom tjdlig med i teirarbeidet, og jeg husker ham som en
dri \cnde (cf  |or r l l  hrn torctuk (eg og hrr.  lugehroi i rc Lunne tonel le
orn oer .rmme. Hcn hle t id l ig lagt merlr  t i l  rv dc ralBre \ toternbct._
mennene som ridspurte ham og horte pi ham
Han var etl glimrende 2 h{tvedsmann som tok hind om det rituelle ar,
beide og gav oss andre som var med, en stor trygghet. Som
horedpatnark rrrr  hrn . iU(efheten sel\  ug \ i l te j  erng en re(te t i l t rL lbr
i r  rrcmme rar UrLlen og \ i r  egen Leir .  H.rn rar r i  fu l l  a\  ideer op \Jr
sterk nok til A fA gicnnomfdrt dem. Av de mange idecne husker vi godt
Picnnomforing rv lel lec. iml ingef for i  c OOO - let tou 

tL,gene i  Ai .rr  r ' t  rei
!ar.  H:rD Invr lcrte tr t  molct  i  par l ,  Holel l  el ler i  ordenr ,  lutJlel '  i
Stoc(fcl t \gi le.  oC ! i  lu ne rr  r i re re. lerrrrre med. ucl  !ar t j l  te\ t(r
el ler lofedrrg og unp\ lurningrn rar meger gud blxnt lo8enc. Fl  el
el , \empi l  

-vcf 
forer lrag urrr  \ \ r lene op om hiel fcrrbeid |  \ lutnmcn i

\ rorbler |  5)drmenta. Ftneende temrer
Dct var K-ristian som gav oss de fbrst€ numrene av PATRIARKEN.
Vcd enkle midler og .pr i ldupt ikrrur oppnidde han mcler si  rni f fem
lr l  i ' l le pl l r i r rkene I  lg i t tene ( l l  Je tor, te Dumrene trofJee l . r l l is l  han
dekket selv €ller ved hjelp av gaver. tstter er Ars dd overbevisre han
Lerrcn om viktigheten av bladet og fikk Leiren til i dekke ursifter tit
porro og mi lcr ie l l  H.Ln rcdigene blrder imrnge j rogt i ( (  jnn.omen
tast post der Hovedpatriarken kunne ne ut tjl;lle paariarkene med sitt
bud.Lap. A\ i \ (n \ i r  pregel a\  pode Udd Fej lo\  lan(er,  rom han r lke
mrn\r han hrdde l i l l  &irnnom urrrr .rkr lorrr .ponditn\e med ameri | \ l l r ) . (e
Odd Fellows. En ide husker jeg han fikk derfra: Engasjer medlemmer.
med i gi dem oppdfag i komiteer eller nevnder. Er dit ikke nok komi_
teer, lag nye. Det var \,el et av dc lemaer der han kom til kon. Selv tant
han opp en helt spesiell komire, Ide-klubben. l)et skulle vrere en ktubb
for patriarker med gode idecr. Medlemmene ble hoytidlig oppnevnt og
fik( en platte med Leirens emblem og et nummer. (Finnes'ien proto'_
koi len?)
Krist i r :n r .rr  err  gl imrendc lalet .  Han l f )drer dem nted J eldoler tra ci
l rv \orn -perr jergu .  

( i  l i \  \om hr l t ing(r og. iu l r \  .om be(lyrcr \cd
lomrnn.kl |ke I  B: l l l imor( H.rn funpene der rom hielpcpri . r .  Der
hadde han l ik l r \k en vi \s bikgrunn [or.  Hrn hadJe qr el  j f  Dr
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Frelsearmeens skole pi Gjovik. Det vesentligste for ham var e fe frem
det hoyverdige og etiske i talene sine.
Pi sin 7s-irsdag ble dct holdt en fest fbr ham. Det var pe den tideD det
var se modeme A hente inn gjester til TV programmer og overaske
kjendisen. Slik hadde man ofdnet det i  selskapslokalene iStock-
tehtsgate. Det var fullt av folk, folk jeg nesten ikke kjenle. Jeg fik-k en
skikkelig aha opplevelse. Kdstian var ikke barc vir, tven i mot. 907. var
fra andre grupper der han hadde hatt et betydelig englsjement. Det
dreiet seg i forste rekke om humanitert arbeide oe! arbeide for speider-
bevegelsen. Jo flere hilsner som ble fremfort,jo mer stcg min aktelse fbr
ham-
For mer n fn sagt om aktelse for ham, mi jeg fortcllc om de mange
besok jeg hadde hos ham etter al han var blilt enkemann. Han var
giestfriheten selv og disket alltid opp med hjemmebakt br{td og et
veldekket bord. Alltid var det levende lys. Undcr meltidet, som vart€
lenge, kunne vi IOse verd€nsproblemer, men aller helst sna(ke om det
som le vdre hjerter nsrmest., Odd Fellorv. En tid satt vi sammen i
ritualnevnden. Et av oppdragene var e vurderc gradritualene. Kunne de
moderniseres? Da fikk jeg en leksjon jeg sjelden glemmer, om verdien
ved i bevare det som er godt. Det hltytidelige i spriket er Ordenens
s.erpreg og blir forstatt. Rettskrivningen er det imidlenid greit i rette.
Vi satt pe Lillchammer hotell og behandlet dette. Da fikk jeg enni et
nytt bilde av Kristian. Hans interesse fof Marcello H gen. I en pause j
forhandlingene var vi og besokte Svarga, hjemmet til Haugen. Han
hadde imponerende kjennskap til ham. Det viste seg siden at Kristian
hadde et tlott foredrag om han. Kristian sluttet aldd A overraske.
Det er det jeg onsket e fi fiem med beskrivelsen av en av vire store
hovedpatriarker.

Jens Flakstad
Eks SDSS
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LEIRENS EMBEDSKOLLEGIUM AR 2OOI

L rekke fra venstre: I HM LeifEriksen, Eks HP Ulfclende. HP Odd Brurberg
Anderscn, YP Jolrn Wollo.
2. rekle iia vensrei Sekr. Einar BoicscD.2 llM Oddlar Schroder Skm. Finn
Holtan.
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EMBETSMENN I96I-2OOI.
( er logo nr.J

HOVEDPATRIARK

ANIBJORNSEN,Leit(26)

HENRI KSEN, gskon ( 15)

GRONVOLD. Chrirlian (26)

HALVORSEN. Bjlrne S. ( l2tr)

GLI]NDE, UII(43)

ANDExslN, Odd Brurbe.g (ll?)

ANDERSEN. Odd Brurbere (l 17)

YPPERTSEPREST I. HOVEDSMANN

72-74

32.35

35 -47

STENSHOI-T. Haakon (27)

,|oHANNFjSEN, L, r, (27)

HENRIKSEN. Hukon I ls)

HENR|KsllN,Hukon (ls)

ANDERSSON, Chlrl6 (10)

ANDf,RSEN, Odd Brurberf (ll7)

ANDtrtLSnN, (Hd Bturbe4 (lt7)

WAALLANN,OI€ K, (43)

ELLINGSEN. RolfllS)

HALVORSEN, a, S.(26)

CRTTNVOI-D, Chrislim i26)

GUTXE, Bjtrn E. (2?)

ERIKSEN. Leil (,10)
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