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Nyhetsbrev 
Februar 2021 
Siden sist…  
Gode patriarker.  

Sist måned ble det heller ikke 

leirslagning grunnet 

innskrenkninger pga. 

pandemien, og dermed 

restriksjoner igangsatt av 

myndighetene og vår Storloge. 

Det er likevel et faktum at vår 

Leir nr. 8 Vestfold kan feire 60 

år den 5. februar. Det er ikke så 

vanlig å lage mye «ståhei» på 

en slik dag, så noen felles feiring er ikke planlagt.  

På vår nettside kan du lese mye fra vår historikk, se de fleste av kollegiene opp gjennom 

årene, dessverre mangler bilder fra et par perioder. Etterlyses gjerne. 

Et av de større poeng i fra denne tiden er deling av Leiren, hvor Leir nr. 8 Vestfold ble 

beholdt og ny Leir nr. 28 Oslofjord ble stiftet i Horten. 

Vårt medlemsblad Patriarken gikk inn da redaktøren gikk til Leir 28, men i stedet ble det 

sendt ut Nyhetsbrev i de månedene som Leiren er åpen. I 2020 ble det likevel sendt ut 

Nyhetsbrev i hver måned bortsett fra på sommeren, selv om det bare var ett møte fra mars 

til nyttår. 

Herold 

Leirslagning torsdag 21. januar kl. 19:00 

Arbm. Regnskap, Budsjett. 
Avlyst også denne gang.  

Regnskap og budsjett ble sammen med rapport fra Revisjonsnevnd sendt til patriarkene for 

gjennomsyn og godkjenning. Ingen innsigelser var fremkommet innen fristen, 3. februar 

2021, og Kollegiet har derfor i sitt Teams-møte 4. februar 2021 godkjent regnskap 2020 og 

budsjett 2021 på delegasjon. Frist for innsending til Storlogen v/DSS er 15. februar. 
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18.02 DGL+ Galla Gradsarbeid P 
 Avlyst. 

    Nytt fra Storlogen – januar 2021 

Møteaktivitet i Ordenen 

Smittesituasjonen utvikler seg forskjellig fra sted til sted. Forutsatt at smittesituasjonen lokalt er lav, 

åpner Storlogen for å starte møteaktiviteten, hensyntatt sentrale og lokale smittevernsrestriksjoner. 

Dersom loger/leire ønsker å avholde møter skal dette skje etter samråd og tillatelse fra DSS i 

distriktet. Frem til det kan åpnes for normale møter kan loger/ leire gjennomføre nødvendige møter 

med smittevernsbegrensninger, iht. tilpassede ritualer som ligger i OM/HM/HP manualen. Det er et 

håp at vi utover våren kommer i normalt gjenge. 

Nominasjon og valg i loge og leir 

Dersom fysiske møter ikke kan avholdes, gjennomføres nominasjon og valg skriftlig. 

Nominasjonen publiseres til samtlige medlemmer på mail/post, og evt logens lukkede 

hjemmesider, facebooksider eller Teams. Sekretær fører også nominasjonen inn i protokoll 

som ligger tilgjengelig for alle medlemmer. Frist for andre forslag vil være 2 dager før neste 

programfestede møte. Dersom det ikke foreligger andre forslag anmodes medlemmer av 

høyeste grad å avgi stemme på mail/post. Ved andre forslag presenteres disse på samme 

måte og valg foretas på neste programfestede møte, fysisk eller på mail/post 

Medlemssituasjonen 

2020 var et år preget av pandemi. Det har vært få innvielser, men vi vet at mange står og 

venter på å få tre inn i vår Orden. En forventet økning av utmeldelser som følge av 

pandemien så vi faktisk ikke. Det kan virke som brødre og søstre har vært særdeles 

omtenksomme, oppmerksomme og funnet kreative måter å holde kontakt.  

Passord 

Passord for 2021 er utsendt. Bekjentgjøring av nye passord skal skje på foreskreven måte i 

logesal/leirslagning. 

Norsk Odd Fellow Akademi  – Symposiet i Bodø 

På grunn av smittesituasjonen er symposiet i Bodø utsatt til 20. - 22. august. 2021.  

Internasjonalt  

Storlogemøtet i Den Europeiske Storloge (GLE) er utsatt til 2022. Saken rundt forståelse av 

fribrev og lover vil ikke ble behandlet før styret i GLE kan fysisk møtes.  

Med broderlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

Morten Buan 

Stor Sire 

Jon Erik Holm,         Renée Baanrud Backer 

Stor Sekretær        Stor Sekretær 
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20.03 09:30 Seminar: Den Edle Kjærlighets Grad 
V/SDSS Kjell-Henrik Hendrichs. 

Utsatt til høsten 2021. 

Videre møteprogram er så usikkert, at vi ikke tar det med her. Eventuelle planlagte møter vil 

bli tilbørlig bekjentgjort både i Nyhetsbrev og på vår nettside. 

Info fra DSS: 
Gode Brr. 
 

Utfra smittesituasjonen i vårt fylke i den senere tid og usikkerhet fremover vil jeg i henhold 
til Storlogens siste oppdatering (Nytt fra Storlogen, januar) ikke gi noen dispensasjon for 
møtevirksomhet før påske. 
Jeg vil drøfte dette med storrepr. i D-rådsmøte på Teams den 16. februar.  
Vennligst informer de brødre som skal ha sin veteranjuvel i februar/mars om at dette blir 
utsatt. 
Jeg vil vurdere et Teamsmøte med alle OM/HP i midten av mars for nærmere avklaring. 
Jeg tror det vil være fornuftig å tenke tanken på at det ikke blir noen oppstart før høsten 
2021. 
Jeg har tidligere sendt ut en anmodning om deltagelse på Teams kollegiemøter i tiden 
fremover og den gjelder fortsatt. 
Jeg anbefaler sterkt logene/leirene om å vurdere Teams møter for brødrene/patriarkene i 
tiden fremover. 
Dersom dere arrangerer Teams møter for brødrene/patriarkene skal fremmøteprotokoll ikke 
føres. Husk å føre møteprotokoll og kollegieprotokoll inn i Focus. 
Kopi av info. til brødrene sendes meg. 
Ha en fortsatt fin dag. 
Med broderlig hilsen i V. K. og S. 
Bjørnar Andreassen 
Distrikts Stor Sire 
 

Valg på nye embedsmenn 2021-2023: 
Som det fremgår av brevet fra Stor Sire vil valg av nye embedsmenn og nevnder etter all 
sannsynlighet skje skriftlig, men følge vår opprinnelige møteplan. Det betyr at 18. mars 2021 
sendes Nominasjonsnevndens innstilling til patriarkene, og 1. gangs nominasjon betraktes da 
som avholdt. Frist for andre forslag må være kollegiet i hende senest 2 dager før neste 
planlagte leirslagning, 15. april. Annen gangs nominasjon og evt valg vil da enten skje på 
leirslagningen, dersom den avholdes, eller ved skriftlig tilbakemelding på e-post eller pr brev 
fra medlemmene av Den Kongelige Purpurgrad. 
 

Herold:  Åge B. Eriksen, Sjøstrand 6 

3209 SANDEFJORD 

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