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    Fra  ” Til ungdommen” 

… 

    Dette er løftet vårt 

    fra bror til bror 

    vi vil bli gode mot 

    menskenes jord 

 

    Vi vil ta vare på 

    skjønnheten, varmen 

    som om vi bar et barn 

    varsomt på armen! 

   (Nordahl Grieg) 
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FORORD 

 

 

Denne 50 års beretningen fikk en noe vanskelig start. Ett år på overtid tok 

jeg initiativet til å få samlet trådene.  I samarbeid med DSS Dag Virik, som 

har skrevet de fleste artiklene, har jeg redigert hele beretningen slik at den 

kunne sendes rett til trykken.  Utgivelsen vil være før sommeren 2012. 

 

Dette kunne således vært en 51 års beretning.  Mye interessant har skjedd 

med leiren, særlig det siste året.  Storlogens satsing på å fornye 

leirinstitusjonen har vår leir fulgt opp.  Hvor vellykket dette vil bli, kan 

bare fremtiden vise.   Da kan en også se om tankene om deling av leiren var 

realiserbare. 

 

Den neste beretningen vil gi svarene på dette. 

 

Leiren har registrert seg i Frivillighetsregisteret, med de økonomiske 

fordeler det kan gi.  I Brønnøysundregisteret er leirens registrerte navn: 

 

Odd Fellow Leir nr. 8 Vestfold  

 

 

Denne beretningen sammen med de tidligere jubileumsberetninger vil også 

være tilgjengelige på vår web-side:  oddfellow.no. 

 

En stor takk til br. Hans-Olav Fredriksen som tok seg av korrekturen. 

 

 

Med patriarkalsk hilsen 

i Tro, Håp og Barmhjertighet. 

 

 

Geir Eggum 

Hovedpatriark 

2011-2013 
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PROLOG TIL LEIR NR. 8 VESTFOLDS  

50 ÅRS JUBILEUM.    5. februar 2011. 
 

Vi skal ut på en reise i fortidens spor.  

Fra Gokstadhaugen i Sandefjord. 

Hvor Ordenen slo rot i november,  

nitten tjue seks, ”we remember.” 
 

Kongshaug, Sandars minnehall!   

Vi har tatt i arv ditt navn.  

Det skal egge frem vårt kall:  

«Fred å sprede, lindre savn,  

trøste, elske, være sann.»   

Signe du vår streben, Gud!   

La oss dra i verden ut,  

som en from samaritan! 
 

Vi entrer kongshaugens skip for å reise,  

la oss nå Gokstadskipets råseil heise, 

og ta en seilas gjennom Vestfold historien  

i tid og i rom – vil vi dyrke glorien. 
 

Vår ferd går mot sør gjennom indre led,  

gjennom Sandar og Tjølling, vi kommer med fred. 

Passerer Kaupang med dens håndverk og handel. 

Vi dyrker vår kjærlighet, det er vår vandel. 

Havet møter vårt skip, og kjeler vår baug,  

som vugger i sjøen, langt vekk fra sin haug. 

Ferden går videre med en fykende bør 

gjennom sjøens dis der skimtes Svenør. 
 

Det stolte fyr i syningens rand.  

Der ventet losen som bar sitt navn 

med ære, - og loset skuter trygt i havn,  

den viden kjente Ulabrand. 

Loge Svenør skal hegnes om,  

og bli et hjem for alle som, 

skal vokte Ordenens tarv og kår,  

så brødre voksterkraft derav får. 
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Vi setter kursen med retning nord,  

for å besøke vår neste bror. 

Her møtes vi i sagaens ly.  

I Tønsberg, - den gamle by.  

Hvor Kong Sverre vant sitt store ry.  

Logen har valgt hans merke, -  

som brødre - skal det gjøre dem sterke.  

Deres banner vaier friskt i vind.  

Det bæres av dem i liv og i sinn. 
 

Loge Vern har gitt vern,  

og vern har den fått.  

Av brødre som ville den alt som er godt. 

For de håpte, at alt som har evig verdi,  

vil bli vernet og gjemt, av hver bror i dens lag,  

slik at Ordenens sak,  

ei for kommende tid, skal bli tapt eller glemt. 
 

På vår reise vi skimter et fyr i det fjerne,  

et lederlys! – og vi nærmer oss gjerne. 

Med sitt lysende skinn,  

vil det bringe oss inn 

i forjettelsens land,  

med fortrøstningsfullt sinn. 

Færder du lyser midt ute i hav,  

gir håpet i mørkeste netter. 

Hvert glimt som du sender, så skjønt speiler av,  

den hjelp som en hver søker etter. 

Vi mennesker trenger en hjelpende hånd, 

hvor sjeler kan knytte et sterkere bånd. 

Da nøden og motgang den letter. 
 

Nå vendes skuta for tredje gang. 

Kom, brødre, bli med, la oss synge vår sang  

De Tre Holmer er oss så inderlig kjær.  

Vi møtes og skilles, men vet at vi der,  

blant brødre vil finne et samvær,  

det er en kilde til glede for hver i sær. 

Blant brødre i vennskap, blant brødre i fred,  

skal logen vår være vårt arnested. 
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Ferden går videre i Sagaens æra, 

fra Tre Holmer, og sørover, - hvor vi havner i fjæra. 

Hvor vi i dimmen kan skimte en haug,  

og i et lysskinn beskuer en baug. 

«Oseberg» er vår Loge - og den skal vi verne om, 

med motto og mål som maner:  

«Vennskap og utstrakt hånd!»  

Således skal det være når «Oseberg» stevner frem, 

og styringssignalet lyder: «Fremtiden er vår venn!» 
 

Vår reise er prisgitt værgudenes makter.  

Nå drar vi videre til kjære gamle trakter. 

Forbi Færder, og Svenør og inn i en fjord. 

Da kommer vi til byen hvor Colin Archer bor. 

Vår Loge skal bygges i kjærlighets ånd.  

I lyset av Mesterens hjelpende hånd.  

Vår Orden har vist oss en vandrers mål,  

det lyser i varder fra bål og til bål. 

Når båten er rede og kursen er satt,  

vi seiler så trygt gjennom dag og natt. 
 

Vår ferd går mot slutten, vi seiler mot nord.  

Vi skal kaste anker i moderens jord. 

I Kongshaugens muld lå Odd Fellows frø. 

I Vestfold fylke hvor vi skal virke og dø. 

I kveld slår vi Leir, - og vi har jubileum.  

Vår Leir er gammel men er intet museum, 

50 gode år har svunnet hen,  

vi har vært samlet, - fra 5. februar nitten seksti en. 

Og Tro, Håp og Barmhjertighet har vært med.  

Da vi Vestfoldinger, samles i leirens fred. 
 

Patriarker, bli med i en hyldest til det  

som vi alle har kjær og vårt hjerte står nær:  

Ja, Leir Vestfold skal ha  vårt Odd Fellow hurra  

for den glede den gir   ved sin lærdom som blir  

oss til gavn i dens navn! 

 

  Eks HP Odvar Schrøder. 
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HILSEN FRA STOR SIRE. 
 

Kjære patriarker i Leir nr. 8 Vestfold. 

I anledning leirens 50 års jubileum sender 

jeg Den Norske Storloges hilsen og 

gratulasjon.  Vi takker for et godt samarbeid 

gjennom 50 år. 
 

Leir Vestfold har gjennom disse år hatt en 

jevn og god utvikling og kan med stolthet 

markere dette jubileet. Storlogen har en 

målsetning om å styrke leirens posisjon i 

Ordenen. Det er viktig å fremheve og forstå 

leirens spesielle oppgave og egenart i 

Ordenssammenheng. Den skal for 

patriarkene oppleves som noe mer en et logemøte, noe annerledes og noe 

som gir en ekstra dimensjon i ens Ordensliv. Det krever at leirslagningene 

blir noe egenartet og annerledes. 

 

Leiren har en viktig rolle for å bevisstgjøre Ordenens etiske budskap og 

målsetning. Kjernen er godt uttrykt i vår visjon om å gi patriarkene 

kunnskap, verdier og holdninger, slik at de gjennom sin livsførsel kan bidra 

til et bedre samfunn. Skal vi kunne påvirke, må vi være mange nok. Skal vi 

lykkes, er vi, sett fra mitt ståsted, avhengig av et systematisk arbeid med 

styrkelse og ekspansjon også i leirsammenheng. 
 

Leiren skal på en måte være Odd Fellow Ordenens høyskole der en 

gjennom arbeidet blir på en dyptgående måte bevisst hva Vennskap, 

Kjærlighet og Sannhet, Tro Håp og Barmhjertighet bør bety for den 

enkeltes livsførsel. 
 

Med denne appell vil jeg på Den Norske Storloges vegne, takke patriarkene 

for godt utført arbeid og gratulere en livskraftig jubilant. En spesiell takk til 

embedsmennene gjennom disse år og til de Chartermedlemmer som i sin tid 

la grunnlaget for Leir Vestfold. Det er mitt håp at Leir nr. 8 Vestfold også i 

fremtiden vil bidra til fortsatt utvikling av distriktets patriarker og styrke 

samholdet mellom logene i distriktet.   
 

Med patriarkalsk hilsen i 

Tro, Håp og Barmhjertighet 

Morten Buan   

Stor Sire  
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HILSEN FRA DSS 
 

Gode Patriarker! 
 

Det er i sannhet en begivenhet når nå Leir nr 

8 Vestfold runder 50 år. Et halvt sekel 

rommer et hundretalls møter der patriarker 

har fått store fellesskapsopplevelser som har 

gitt innsikt og berikelse på mange felter. Der 

logen er opptatt av de nære og tette 

relasjonene i broderfellesskapet, søker 

leirene å forberede sine patriarker på de 

farer, fristelser og utfordringer som 

livsvandringen innebærer. Den har fokus på 

toleranse, på gjestfrihet og barmhjertighet, 

og vi ser at Leirens innhold er like skremmende aktuell i vår tid som den 

var da den første leir ble etablert i 1827. 
 

Opp gjennom disse femti årene har dyktige, engasjerte Hovedpatriarker 

ledet sine kollegier på en forbilledlig måte. Slik har Leir 8 Vestfold styrket 

samholdet mellom logene i vårt distrikt og gitt rom for refleksjon og 

ettertanke under stjernehimmelen. Og jeg er overbevist om at nye kollegier 

vil bringe Leir 8 Vestfold ytterligere frem når Storlogens nå gjennom 

Kunnskapsløftet vil utvikle leirens egenart. Vi går spennende og 

utfordrende tider i møte! 
 

Jeg gratulerer embedsmenn og patriarker med jubileet og ønsker dere alle 

god vandring videre! 
 

Med broderlig hilsen 

i Vennskap. Kjærlighet og Sannhet, 

i Tro, Håp og Barmhjertighet 
 

Dag Virik 

DSS 
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HP ØIVIN ERIKSENS TALE 
Br. SS, Br. DSS, Br. SDSS, kjære gjester, 

embedsmenn og patriarker. 

 

Gratulerer med dagen, og velkommen til leir 

nr. 8 Vestfolds 50 års jubileum på dagen, og vi 

kan si på timen 50 år etter stiftelsen. Dette blir 

ingen historiske opplysninger, de kan leses i 

den beretning vår utmerkede DSS har hatt 

ansvaret for. 

 

La oss filosofere litt over ordet "Gratulerer". 

Fritt oversatt betyr det "Jeg deltar i gleden". 

Det er å håpe at gleden vil dominere denne 

feiringen. Andre Bjerke sier: Jeg vil at vi 

klynkende menneskekryp skal ane en sannhet sporadisk. At gleden, og gleden 

alene er dyp, mens smerten er overfladisk." 

 

Det er en glede å se Dem, Br. SS, det er en glede å se alle våre gjester fra fjern og 

nær. Takk for at dere vil dele denne dagen med oss. For å fortsette 

gledesytringen. Det er en glede å være med i et kollegium som er til de grader 

positive og idérike. Det er ikke alltid de er med på HPs forslag, men vi er glade i 

hverandre for det. En ting som vi er både stolte av og lei oss for er at Storlogen tok 

vår YP fra oss. Vår kjære Dag Virik er blitt utnevnt til DSS. Et godt valg som 

distrikt nr. 8 vil ha stor glede av. Det er også en stor tilfredsstillelse å ha en 

komité som har forberedt dette arrangementet på en mønstergyldig måte. Dere er 

med dette pålagt å forberede 60 årsjubileet. 

 

Vi er inne i et valgår. Vi skal velge de som skal representere oss i kommunestyrer 

og fylkesting. Når det gjelder våre personlige valg, så er et av dem at vi har valgt å 

bli med i OF ordenen. Et valg som har blitt til glede for oss medlemmer, og til 

velsignelse for alle de som nyter godt av de medmenneskelige aktiviteter som OF 

ordenen står for.  Men dette blir det snakket alt for lite om. Kan vi gjøre noe 

med det? 

 

Leiren som institusjon har liten offentlig interesse. Den smule omtale som 

mediene gir, går på ordenen, og er til en viss grad negativ. Her kommer 

Sandefjordslogene som et hederlig unntak. Med Birger Vabog og lirekassen som 

et morsomt innslag i bybildet, alt til inntekt for SOS barnebyer. Hvis mennesker 

visste hvilken glede det gir å være med i vår Orden, hvilken spenning det gir fra 
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grad til grad, da burde tilgangen være stor. Det at vi i Logen møter kjente og 

ukjent fra lokalmiljøet er interessant og givende. Kommer vi til leiren blir vår 

horisont ytterligere utvidet i og med at leiren dekker et distrikt. I vårt tilfelle 

Vestfold fylke. Det må fortelles at HP og hans venninne også har OFvenner 

utenfor Norge. Dere må hilse på Inger og Aage Buch Farsen fra Danmark. De er 

her i kveld. Og takk for det. 

 

Det at vi lokalt og sentralt er med på aktiviteter og gir økonomisk støtte til 

humanitære organisasjoner er med på å styrke tilhørigheten og interessen blant 

medlemmene. Alt dette bør motivere oss til at vi i samtaler med mennesker, ikke 

bare overfor potensielle medlemmer, men også i vår daglige omgang med andre 

snakker positivt om Ordenen, og gir uttrykk for hvilken glede vi har av vårt 

broderskap. 

 

Med dette ønsker leir nr. 8 Vestfold en rik framtid med god tilgang på nye 

patriarker. Da ber jeg forsamlingen reise seg. Vi utbringer en skål for den Norske 

Storloge med det ønske at den fortsatt motiverer oss til å utbre Vennskapets, 

Kjærlighetens og Sannhetens grunnprinsipper, prinsipper blant menneskene. 

  

Vi retter skålen til Br. Stor Sire 

 

 

 

   ETT  ER  VIKTIG 

 
   Ett er viktig  

   i denne vår vanskelige verden av husville og heimløse: 

   å ta bolig i seg selv 

   Gå inn i mørket og puss sotet av lampen, 

   så menneskene på veiene 

   kan se lyset 

   i dine bebodde øyne 

   (Hans Børli) 
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EKS STOR SIRE JOHAN KROHN 
 

Du merker det med en gang.  

Noen mennesker fyller rommet gjennom 

å utstråle ro, verdighet og autoritet.  

Den som har møtt blikket til  

bror Eks SS Johan Krohn  

glemmer det ikke.  

Heller ikke det varme smilet  

og det faste håndtrykket. 

  

Få visste at 1958 skulle bety et merkeår i 

historien til Loge nr 27 Kong Sverre, og etter 

hvert også for Leir nr 8 Vestfold, ja, for 

Distriktet og etter hvert også for Den Norske 

Storlogen. Gjennom sitt virke i logen, i leiren og i distriktet viste Johan Krohn sin 

innsikt, forståelse og engasjement for Odd Fellow Ordenen. Ved sin måte å løse 

stadig større oppgaver og utfordringer dokumenterte han sine lederegenskaper og 

organisatoriske evner som la grunnlaget for at Storlogemøtet i 1990 valgte ham til 

Ordenens Stor Sire. Ingen visste hvor langt det ville bære, men flere så talentene 

hos den unge soussjefen og ante nok at her var en Odd Fellow bror med store 

forutsetninger for å lede og utvikle egen loge, så leir og deretter distriktet før 

Storlogen utfordret lederegenskapene og innsikten til Johan Krohn. 
 

Han gjorde seg for alvor nasjonalt bemerket gjennom det arbeidet han nedla 

gjennom tilretteleggingen av ritualene for Rebekka-leire. Det førte til at han ble 

utnevnt til Distrikts Deputert Stor Sire (DDSS), og fire år senere ble han valgt til 

Deputert Stor Sire. Og uten særlig lang fartstid i Storlogens kollegium, måtte han 

gå på som fungerende Stor Sire da Store Sire Einar Brovold ble syk og døde. Det 

var en betydelig utfordring å gå fra distriktsnivået til å skulle lede det omfattende 

arbeidet i Den Norske Storlogen.  
 

Som utdannet forstmann har han bokstavelig sett viktigheten og betydningen av å 

pleie etterveksten, og ikke minst hugge bort de villskudd som ikke passer inn. 

Både det rituelle arbeidet og etiketten hører til det grunnleggende i Ordenens 

vesen. Bror Eks Stor Sire har lagt stor vekt på presisere viktigheten av korrekt og 

verdig utførelse av ritualer og tegn. Han har selv gitt bidrag til og skrevet ritualer 

bl a for Veteran Juvel-tildelingene. Og ikke å forglemme etiketteheftet som også 

kom ut som hans verk tidlig på nittitallet. Dessuten en rekke loge og leirsanger. 

- Hva vil du trekke frem blant de mange saker du har vært involvert i?    
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- Arbeidet med Ordensetiketten på begynnelsen av 1990-tallet, ga meg stor glede. 

Når vi vet hvor praktfullt våre ritualer virker når de blir fremført med dyktighet og 

engasjement og etter skikkelig arbeid, er det like innlysende at vi i våre øvrige 

sammenkomster må ha den samme verdighet og festlighet. Jeg tror alle 

medlemmer har glede av dette både i Ordenssammenheng og i det sivile liv. Noen 

synes ikke det er så nødvendig med etiketten. Jeg tror de som mener dette, tar 

grundig feil. Den gir forutsigbarhet og trygghet slik at det er de samme 

forventninger til samværsformer over alt hvor man kommer. 
 

- Hvilken betydning har Ordenen har for ditt liv? 

- Når jeg ser meg tilbake, kan jeg godt si at Odd Fellow Ordenen har gitt meg alt. 

Den har gitt meg glede og livsstil og varig preget meg i positiv retning. Spesielt 

Troskapsgradens understrekning av "hvem vi egentlig er", arbeider i meg til 

enhver tid. Og så har jeg fått utrolig mange gode venner i Ordenen. Og når jeg ser 

fremover i en Orden som har vokst så sterkt i de nesten seksti år jeg har vært 

medlem, er jeg sikker på at Ordenen selv i sine ritualer, forskrifter og skikker er 

det skattkammeret som fremtidige generasjoner kan øse av for å fortsette den 

flotte utviklingen. Men det forutsetter at man virkelig bruker skattene i kammeret. 

Og de gode embedsmenn vil klare det. Det gjelder at man ikke tar ting lettvint, 

kutter svinger, men lar Ordenens egenart få utvikle seg og blomstre. 
 

Kjernen i alt vi gjør, er ritualenes innvirkning på medlemmene. Bare disse i verdig 

utførelse kan tilfredsstille vårt åndelige behov og danne grunnlag for nestekjærlig 

virksomhet. Dette stiller store krav til embedsmennene.  Deres viktigste oppgave 

er å formidle de verdiene som ritualene tilbyr oss. Her spiller kvaliteten på 

formidlingen en helt avgjørende rolle for Logens styrkelse, og følgelig for Logens 

ekspansjon. 
 

- Ordensarbeidet har alltid vært min store interesse. Jeg føler at arbeidet for 

Ordenen gir innhold og perspektiv i tilværelsen. Jeg kan trygt si at Ordenslivet 

styrer mine tanker og mitt liv. Og jeg har vært velsignet med Else, min hustru, 

som helhjertet har støttet meg i mitt arbeid. 
 

James L Ridgely skrev om Thomas Wildey at ”enhver som møtte ham, var 

overbevist om at han elsket sitt arbeid for Ordenen, og at han hadde en usvikelig 

tro på sin oppgave i livet”. De samme ordene kan med rette brukes om bror Eks 

Stor Sire Johan Krohn. Den som har møtt ham, kan ikke unngå å føle at her står 

man overfor en mann som har viet største del av sitt liv til Ordenen i hellig 

overbevisning om betydningen av den. 
 

 DSS Dag Virik 
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LEIR NR 8 VESTFOLDS LEIRSANG. 
 

 

Mel.:  Jeg vil verge mitt land 
 

 

Patriarker, la Tro, 

Håp og Kjærlighet gro 

i Barmhjertighetens navn 

og til medmen’skers gavn, 

slik som lovet vi har 

til vår himmelske Far; 

Alltid være beredt 

til å kjempe for rett 

med vår Sannhets moral. 
 

Patriarker, gå på 

så vår vandring kan nå 

det forgjettede land 

hvor vi går mann ved mann, 

og la T, H og B 

alltid få følge med 

ut i hverdag og fest 

for å gjøre det best 

for hver søster og bror! 
 

Patriarker, bli med 

i en hyllest til det 

som vi alle har kjær –  

og vårt hjerte står nær; 

Ja, leir Vestfold skal ha 

Vårt Odd Fellow hurra 

for den glede den gir 

Ved sin lærdom som blir 

oss til gavn i dens navn! 

 

  Johan Krohn 
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Eks SDSS JENS FLAKSTAD  
(1920-2009) 
 

Ordenens mål er å hjelpe oss til å bli 

større enn oss selv, og arbeidet i 

Leiren er en av mulighetene som gis 

en bror til å vokse i 

medmenneskelighet. 

 

Br Eks SDSS Jens Flakstad fra Loge 

40 Vern var kanskje ikke av de største 

rent fysisk sett, men som patriark var 

han en ruvende skikkelse. Gjennom 

sitt vennlige og imøtekommende 

vesen lyttet han til enhver bror og 

beriket hver enkelt med sin Odd 

Fellow ånd.  

 

Med sine omfattende kunnskaper på mange felt og med erfaringer fra 

mange sider av Ordenslivet var han en toneangivende ressurs – i ikke bare 

for sin Loge og vår Leir, men også for vår Orden.  

 

Allerede fra institueringen av Loge 40 Vern i 1953 var han aktiv – som 

logens første Kapellan. Og siden gikk det slag i slag – fra OM i 1961 til 

tolv år i Leirens embedskollegium hvorav fire år som HP fra1975-79. 

 

I 1982 ble han utnevnt til Spesial Deputert Stor Sire (SDSS) for 

Rebekkainstitusjonen og var dermed det embedsmessige bindeleddet 

mellom Storlogen og Rebekkainstitusjonen. 

  

Han ble utnevnt til medlem av Storlogens Ritualnevnd og var sterkt 

involvert i arbeidet med nye ritualer for Rebekkaleirene, og med sin brede 

kulturelle forståelse og ordensmessige innsikt var han godt egnet til å 

gjenskape og gjendikte rituelle tekster for Rebekkasøstrenes Leir. Og det 

var da et arbeid som han sammen med øvrige i Ritualnevnden høstet stor 

anerkjennelse for. 
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Gjennom sitt arbeid som SDSS var han sterkt medvirkende til å skape 

forståelse for Rebekkasøstrenes plass i vår norske Odd Fellow Orden i en 

tid da likestilling innenfor Ordensvesen ikke var like enkelt å vinne aksept 

for. 

 

Selv om oppgavene fra Storlogen var mange og tidkrevende, var han et ja-

menneske som gjestet utallige loger med foredrag rundt vesentlige sider 

ved våre sangtekster og ritualer og slik åpnet øyne og øre for mangt som 

lett går hus forbi når man sitter i halvmørke i en logesal. 

 

Til slutt - én side ved br Jens Flakstad som viser storhet. Han hadde som 

mange andre sitt hjerte i gamle Tårnegården – Loge Verns første 

Ordenshus. Og da det kom på tale om å se seg om etter et annet mer egnet 

bygg, kjempet han iherdig mot dette. Men Logen fattet vedtak om å flytte, 

og man kunne kanskje forvente at den aldrende Patriark resignerte? I beste 

Odd Fellow ånd aksepterte han beslutningen og gikk med liv og sjel inn for 

arbeidet med å gjøre det nye Ordenshuset til en suksess. Han var sogar 

byggeleder og komiteens formann!  

 

Leir 8 Vestfold har vært i den lykkelige situasjon at den har hatt mange 

markante skikkelser som sine Hoved Patriarker. Vi har mange forbilder!  

 

 

DSS Dag Virik 
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Eks DDSS  ROLF ELLINGSEN 
(1924 – 2000) 
 

Når man blir gammel, føler man at 

tiden går så altfor fort. I dag kan vi 

allerede feire vår Leir nr. 8 Vestfolds 

50 års Jubileum. 
 

I disse 50 år har leiren fostret mange 

dyktige, ansvarsbevisste og arbeid-

somme embedsmenn. En av disse var 

bror Rolf Ellingsen  
 

Han kom tidlig inn i Odd Fellow 

Ordenen og utmerket seg straks med 

sin interesse og sine kunnskaper. Han 

var lektor av yrke. De egenskaper som 

han der la for dagen skulle til fulle 

prege også hans lederstil gjennom hele 

hans Odd Fellow-arbeide: grundighet, 

inspirasjon, og glede. 
 

Rolf Ellingsen bekledde etter hvert mange verv, og endte som DDSS for 

Vestfold. Under hans ledelse i denne tid ble det stiftet to nye Odd 

Fellow-loger i Vestfold. Han skrev endog logesangen for den ene logen, 

Loge nr 120 Colin Archer. 
 

Rolf Ellingsen samlet en anselig mengde litteratur om Ordenens historie 

og ble således en etterspurt foredragsholder og instruktør både i og utenfor 

Vestfold. 
 

På sitt dødsleie ønsket han å overlate denne litteratursamling til sin 

arbeidskollega Eks OM Thore Rove og Eks OM Haakon Henriksen. 

Dette materiale er i dag i sistnevntes trygge forvaring. 
 

Ved vår Leirs 50 års jubileum ønsker vi å minnes br. Rolf Ellingsen i 

takknemlighet. 

Eks Storrepr. Håkon Henriksen 
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KRISTIAN JANSEN 
(1906 – 1989) 
 

Speidergutten Kristian Jansen glemte 

aldri sitt speiderløfte. Ei heller glemte 

han speidersangens strofe ”Løftet du 

gav da for fronten du stod, la det få lyse 

og give deg mot.” Et avlagt løfte var for 

bror Kristian en alvorlig sak som 

innebar forpliktelser, men løftet var 

også en kilde til inspirasjon og nye 

muligheter. Så han var seg bevisst hva 

han gjorde da han trådte inn i Odd 

Fellow Ordenen og avla sine løfter der. I 

40 år skulle han få leve etter Ordenens 

motto ”Vennskap, Kjærlighet og 

Sannhet”, og bror Kristian var Odd Fellow på heltid. 
 

Det er mange som i dag husker bror Kristian som OM i Loge nr. 48 Færder 

og som YP og HP Leir nr.8 Vestfold. Han var ikke utpreget sterk i det 

formelle, men det tok han igjen når det gjaldt å formidle ritualenes innhold. 

Mitt første møte med bror Kristian som leirens yppersteprest, da jeg for 

over 40 år siden ble opptatt i Leir nr. 8 Vestfold, står ennå klart i 

erindringen. Bror Kristian var ypperstepresten. Han spilte ikke rollen som 

yppersteprest. 
 

For bror Kristian var alle embeder viktige. Loge og leir måtte fungere godt 

på alle plasser dersom helheten skulle bli bra. Han var særlig opptatt av at 

leirens ritualer ikke burde inneholde gjentakelser fra logens ritualer. Derfor 

fremmet han i sin tid forslag i Storlogemøte om at leirens motto skulle være 

”Tro, Håp og Barmhjertighet” og ikke ”Tro, Håp og Kjærlighet”, slik det 

var i den tid. Forslaget ble vedtatt av Storlogemøtet. 
 

Bror Kristian huskes som en av Odd Fellow Ordenens høvdinger i Vestfold. 

I en urolig verden der høye idealer og god moral ofte synes å bli satt til 

side, hadde han troen på et fellesskap av modne menn som søker å leve opp 

til Odd Fellow Ordenens grunnsetninger og opphøyede lære. 
 

Eks DDSS Anders Eikodd 
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Eks Storrepr.  HÅKON HENRIKSEN. 
EN VEILEDER FOR PATRIARKER 
 

Få - om noen - har utøvd så stor innflytelse 

på så mange patriarker de siste godt og vel 

ti årene som br Eks HP Haakon Ragnar 

Henriksen fra loge nr 15 Kongshaug. Hver 

gang - og det blir svært mange ganger - når 

leiren må løftes til Den Kongelige 

Purpurgrad - har denne erfarne patriarken 

vært følgesvenn ut av salen for de yngste 

patriarkene av lavere grader.  
 

Omhyggelig og med stor erfaring og 

kunnskap har han gitt disse patriarkene 

innføring i bakgrunnen for og historien til 

de to laveste gradene. På mange måter har 

han gjort mange av de oppgaver som leirens nye Nevnd for styrkelse og 

ekspansjon er pålagt å utføre. Slik har Leir nr 8 Vestfold vært i forkant av 

den utviklingen som Storlogens Kunnskapsnevnd har varslet. 
 

Men br Eks HPs ordensliv dreier seg om så mye, mye mer. 
 

Br Haakon R Henriksen ble tatt opp i loge nr 15 Kongshaug 11. februar 

1967. Han har vært CM, UM, OM og Eks OM i egen loge, og Leir nr 8 

Vestfold har kunnet nyte godt av hans store engasjement som YP i to 

perioder, HP og Eks HP. Han har Storlogegraden, og i hele 10 år var han 

leirens Storrepresentant. Han har også representert Distrikt nr 8 på 

Storlogemøtet. Bredden i hans ordensliv førte til at han på et Storlogemøte 

ble valgt inn i den ansvarsfulle oppgaven som medlem av Ritualnevnden. 
 

Han var også leder for redaksjonskomiteen som ga ut den Odd Fellow 

sangboken som brukes i vårt distrikt. 
 

Br Haakon Ragnar Henriksen har viet store deler av sitt liv til Ordenen, 

Logen og Leiren, for som han sier, logen og leiren har gitt meg uendelig 

mye opp gjennom årene. Hvis det er slik at det er gjennom å gi at man får, 

skjønner vi hans utsagn enda bedre. Det han føler, reflekterer den raushet 

han selv har omfattet andre med gjennom å dele innsikt og erfaring med 

patriarker og logebrødre i rikt mon.  
 

DSS Dag Virik 
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LEIRENS HISTORIE 
 

Det hele begynte i 1937. 

 

Mange av brødrene i Loge 15 Kongshaug var 

medlemmer av Leir 1 Norge, og i august 1937 

henstilte Hovedpatriarken til disse brødrene 

om å etablere en leirforening. Så 13. 

september 1937 stiftet disse tretten brødrene 

Sandefjord leirforening med br Harald Larsen 

som første formann. Den andre verdenskrigen stoppet utviklingen, men i 

januar 1946 ble virksomheten gjenopptatt. Et av de viktige tiltakene man 

arbeidet med dette året, var å få etablert broderforeninger i Larvik og 

Tønsberg, slik at man på sikt var så mange loger at man kunne instituere en 

leir. I februar 1948 ser så broderforeningene ”Svenør” og ”Kong Sverre” 

dagens lys.   

 

Året etter hadde Leir 1 Norge vedtatt å ha den første leirslagning i 

Sandefjord i og med at både loge 26 Svenør og loge 27 Kong Sverre var 

instituert. Og fra 1950 var Sandefjord leirforenings møter tatt inn i 

terminlistene til logene 26 Svenør og 27 Kong Sverre. Senere dette året 

sendte br Halvard Haavaldsen og br Peder N. Hagen fra Sandefjord 

leirforening et brev til logene 15 Kongshaug, 16 Himingen, 17 Dag, 26 

Svenør og 27 Kong Sverre vedrørende dannelsen av en ny leir for Vestfold 

og Telemark. Alle logene var positive, men enkelte reiste spørsmål om 

økonomien, regalier og mulighetene for overføring av midler fra Den 

Norske Storlogen. På dette tidspunkt hadde Sandefjord leirforening 34 

patriarker – 28 av dem hadde DKP, 2 DGL og 4 med Patriark grad. 

Naturlig nok var disse gradene tildelt av Leir 1 Norge i Oslo. 

 

Etter avtale med br Peder N. Hagen i Porsgrunn, sendte br Halvard 

Haavaldsen brev til br Stor Sire om hvorvidt man kunne regne med at det 

ville bli utstedt et fribrev for dannelse av ny leir i Vestfold og Telemark. 

Den 9. mars skriver bror Stor Sire i sitt svarbrev at ”en mulig instituering 

av en ny leir vil bryte med prinsippet om Vandreleir”. Men br Peder N 

Hagen ga seg ikke, og sendte året etter nok en søknad på vegne av de seks 

logene om etablering av leir. I sitt svar 1. september 1952 avslår br Stor 

Sire igjen søknaden med begrunnelse at saken måtte utsettes. 
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Leirforeningen arbeider ufortrødent og optimistisk videre, og referater viser 

at man sågar var begynt å bruke regalier på leirforeningens møter selv om 

leiren ikke var instituert. 

 

Spørsmålet om dannelse av leir for Vestfold og Telemark blir stilt i bero 

noen år, men i november 1956 sendes et konkret forslag til Storlogen i det 

Leirforeningen hadde bestemt at Leirens sete skulle være i Sandefjord. 

Denne gang la Leirforeningen søknaden sin frem for HP i Leir 1 Norge, br 

Edgar Otterbeck, som bifalt og fremmet den for Stor Sire. Han innkalte til 

et fellesmøte i Oslo i mars 1957 hvor den aktuelle leirsituasjonen ble 

drøftet. Møtet resulterte i at tre patriarker fra Sandefjord og tre fra 

Porsgrunn skulle undersøke grunnlaget for dannelse av egen leir i hvert av 

distriktene. Og 6. desember 1958 ble Leir 5 Klippen instituert uten at 

Vestfold kom med. Dessverre foreligger det ingen begrunnelse for dette. 

Men den iherdige og arbeidsomme br Haavaldsen ga seg heldigvis ikke. 

Denne gangen var det et vesentlig poeng at nytt logehus var bygget, og man 

ønsket å vite om man i planleggingen av ny logesal skulle ta høyde for 

mulige fremtidige leirslagninger. Og så,  2. desember 1959 kom det et 

positivt svar fra Stor Sire. En ny søknad ville bli innvilget. 

 

På dette tidspunkt hadde Sandefjord leirforening 144 patriarker. Logene i 

Vestfold hadde 491 medlemmer.   

 

Den 11. april 1960 ble den offisielle søknaden om opprettelse av ny leir 

sendt til Storlogen. Den var undertegnet av 

 

  Eks OM Egil Evensen   Loge 15 Kongshaug 

  Skattm Hans C Christiansen  Loge 26 Svenør  

  OM Johan Samuelsen    Loge 27 Kong Sverre 

  OM  Ingolf Vørrang    Loge 40 Vern  

  OM  Halvard Haavaldsen   Loge 48 Færder 

I følge søknaden skulle navnet på den nye leir vær Løftingen. Det var br 

Henry Aubert Mathisen fra Loge 40 Vern som stod bak navneforslaget. 

Opprinnelsen til dette kan leses et annet sted i denne beretningen. 

Den 3. juni 1960 mottok DDSS Stefanus Jacobsen et brev fra br Stor Sire 

om at navneforslaget ikke ville bli innvilget, og han foreslo i stedet Leir 8 

Vestfold i tråd med valget på andre siden av fjorden, Leir 7 Østfold. 
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Sandefjord leirforening godtok br Stor Sires forslag, og leirens navn ble 

derfor Vestfold. 

Endelig, etter 24 år med entusiasme og usvikelig tro på betydningen av 

egen leir ble arbeidet fullført. 

Først ble Stockfleths gate 26 innviet som Ordenshus den 4. februar 1961, 

og dagen etter, den 5. februar,  ble Leir 8 Vestfold instituert på en 

høytidelig, verdig og minnerik måte. Det var svært erfarne og godt skolerte 

embedsmenn som la grunnlaget for den gode og rivende utviklingen som 

fant sted i Leir 8 Vestfold, fylt av entusiasme og pågangsmot. Man hadde jo 

ventet så lenge på mulighetene til å utvikle sin egen leir og sin egen 

leiridentitet i Vestfold. 

Naturlig nok ble merkeår som 10 og 25 markert med jubileumsfeiringer. 

Likeledes 40 års dagen som ble markert med Festloge i Ordenshuset i 

Sandefjord. Deretter vandret deltakerne de få hundre meterne bort til Hotell 

Atlantic til en stilfull og velsmakende jubileumsmarkering.    

I dag ligger 50 års leirhistorie bak oss, gode år med dyktige 

embedskollegier som har evnet å styrke kontakten mellom logenes brødre 

gjennom gode leirslagninger. Gjennom de siste tiårene har hver enkelt av 

de åtte logene i distriktet hatt ansvaret for innslagene på ettermøtet, og det 

har gitt rike impulser til fellesskapet. 

Etter initiativ fra nå avdøde Eks UM Lars Erik Hanssen i Loge 48 Færder 

ble det våren 2009 arrangert en stor Ordens sammenkomst for både Odd 

Fellows og Rebekkasøstre i regi av de to leirene. Arrangementet samlet 

nærmere 350 deltakere på Rica Park Hotell i Sandefjord og var svært 

vellykket. 

De to leirene samarbeider også med de respektive Distriktsrådene om å 

finansiere Pilgrimage for Youth som innebærer at man bekoster reise og 

opphold til FN for en ungdom. Vedkommende som velges ut etter en 

stilkonkurranse på videregående skoler, deltar sammen med ungdom fra 

øvrige deler av landet. Det er Storlogen som har det nasjonale ansvaret, 

mens Sovereign Grand Lodge i USA koordinerer det hele. 

Det ligger i leirens idegrunnlag at den ikke skal drive den store utadvendte 

virksomheten. Det gjøres best av de enkelte loger. Men dermed blir heller 

ikke Leirens historie en beretning om meningsbrytninger og utadvendt 

aktivitet, heller en beskrivelse av verdige rituelle møter og varm 

gjensidighet og patriarkalsk vennlighet på ettermøtene. Ved reduksjon av 
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tiden mellom Den Kongelige Purpurgrad og kallelse til Leiren fra fem til tre 

år ble antall nye patriarker betydelig, men ved denne milepælen ser man at 

tilgangen stabiliserer seg. I dag har Leir 8 Vestfold hele 448 patriarker og et 

svært godt grunnlag for videre utvikling. 

 

DSS Dag Virik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PÅ JORDEN ET STED 

 

    Tro ikke frosten som senker en fred 

    av sne i ditt hår 

    Alltid er det på jorden et sted 

    tidlig vår 

 

    Tro ikke mørket når lyset går ned  

    i skumringens fang 

    Alltid er det på jorden et sted 

    soloppgang 

    (André Bjerke) 
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LOGOEN TIL LEIR NR 8 VESTFOLD. 
 
  
 
 
 
 
 

Thorstein Hellesnes loge nr 15 Kongshaug, tegnet i sin tid den opprinnelige 

logoen. Eks OM Geir Eggum laget en fargeversjon av samme. Over til 

venstre ses disse to versjonene. 

I forbindelsen med at Storlogen 

innførte Internett, ble alle loger 

og leire oppfordret til å forbedre 

sine logoer. Tor Emil Kaupang i 

29 Drofnum, Drammen hadde 

påtatt seg tegneoppgavene. Han 

ble engasjert i vår logos 

symbolikk og hadde bl.a. søkt 

informasjon på Vikingmuseet 

for om mulig å få det mest 

mulig historisk korrekt. De nye 

logoene i grønt og farger ses til 

høyre. 

            Modell av vikingtelt satt opp på Kaupang ved Larvik. 
Teltet i logoen symboliserer våre leirslagninger. Som motiv var det naturlig 

å bruke det vikingtelt som ble funnet i Osebergskipet fra ca 800-tallet. Det 

var stort: ca 5,3m x 4,5 m og 3,8 m høyt.  

 

I forbindelse med de store utgravningene på Kaupangfeltet ved Larvik ble 

det satt opp modeller av denne type vikingtelt. 
 
De fleste vikingskipene hadde råsegl. Et råsegl er et firkantet segl som har 

overkanten festet i ei rå. Ei rå er ei horisontal stang som er hengt opp i 

masta, eller noen ganger fastmontert på masta. Råseglet er den eldste 

segltypen.   

Råa kan lett senkes ned langs masta og legges på T-støtter slik at den ligger 

i hodehøyde langsmed skipets lengderetning, nesten sentrert. 
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Disse T-støttene finnes i Gokstadskipet, ikke Oseberg. 

 

På et skip på størrelse med Osebergskipet eller Gokstadskipet var det helt 

uaktuelt å montere seglet av råa for å bruke det som teltduk. Det var alt for 

stort og tungt, og med masse tauverk som var komplisert å feste. Det tar 

fort en dag å få det tilbake på plass... På Gaia, en Gokstadkopi, er det en 

separat teltduk som spennes over råa når den ligger nede på støttene. På 

mindre båter var det derimot langt mer sannsynlig at de kan ha montert av 

seilet og brukt det som duk for telt eller gapahuk. 

 

På de store vikingskipene så som Osebergskipet og Gokstadskipet var det 

derfor nødvendig å ha med egne telt som kunne fraktes om bord. Så ble de 

satt opp i skipet eller på land når behovet meldte seg. 

 

Disse teltene hadde mange 

forskjellige størrelser og måtte 

ha en enkel konstruksjon. De 

måtte være enkle å ta ned og 

sette opp. To hjørnestokker i 

kryss sto i hver ende med en 

stokk i mellom. Dette dannet et 

rammeverk.  Egen teltduk gjerne 

vevd av lin ble så lagt over 

rammeverket og festet til bakken 

eller bunnbjelkene. Det hele ble 

stivet opp med barduner.  

 

De 4 vindskiene som naturlig stakk opp over teltet var ofte rikt dekorerte 

med utskjæringer. Motivene viste eierforhold og status. Her er benyttet 

dyrehodemotiv. 

 

Fargelogoen brukes på vår leirs internettside på oddfellow.no. En grønn 

versjon eller fargeversjonen brukes på bordkort, brevark og konvolutter og 

trykksaker som Patriarken. 

 

Eks OM Geir Eggum  . 



29 

 

KORT MEDLEMSSTATISIKK 
 

     1986  2001  2012 

15 Kongshaug     88     68     78 

26 Svenør      79     73     57 

27 Kong Sverre     52     53     51 

40 Vern      49     50     61 

48 Færder      60     61     64 

85 De Tre Holmer    37     36     39 

117 Oseberg          44     50 

120 Colin Archer       33     51 

Totale medlemskap:  365   418   451 
 

Det var en stor medlemstilgang  etter 2008, da man endret fra 5 til 3 år som 

3.grads bror,  for å bli kallet til leiren. 
 

Pr  mars 2012 var gjennomsnittsalderen til de 451 patriarker 65 ½ år 
 

Aldersfordelingen var pr 16. mars 2012: 
 

over 90 år       10 

80-90 år      51 

70-80      121 

60-70    172 

50-60      77 

under 50 år     20 
 

STORREPRESENTANTER: 
 

1962 -66 Halvdan Feen    (48) 

1966-70 Ragnar Berg   (27) 

1979-74 Ragnar  Berg   (27) 

1974-78 L. Th. Ambjørnsen  (26) 

1978-82 L. Th. Ambjørnsen  (26) 

1982-86 Rolf Ellingsen   (15) 

1986-90 Åge W. Lie   (85) 

1990-94 Johan Wilhelm Fraas  (27) 

1994-98 Haakon Henriksen  (15) 

1998-04 Haakon Henriksen  (15) 

2004-08 Ulf Glende   (48) 

2008-12 Knut Eriksen   (27) 
 

Alle tabeller er skrevet av Eks OM Geir Eggum. 
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VALGTE EMBEDSMENN   1961 – 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Hovedpatriark Yppersteprest 1. Høvedsmann 

61 - 63 FEEN, Halvdan (48) VØRRANG, Ingolf (40) BERG, Ragnar (27 

64 - 65 FEEN, Halvdan (48) VØRRANG, Ingolf (40) BERG, Ragnar (27) 

66 - 67 BERG, Ragnar (27) VØRRANG, Ingolf (40) SKANCHE, Ivar M. (26) 

68 - 69 BERG, Ragnar (27) JANSEN, Kristian (48) FLAKSTAD, Jens (40) 

70 - 71 JANSEN, Kristian (48) FLAKSTAD, Jens (40) STEINSHOLT, Haakon (27) 

72 - 73 JANSEN, Kristian (48) FLAKSTAD, Jens (40) JOHANNESSEN, L. F. (27)  

74 - 75 ASBJØRNSEN, Leif (26) NILSEN, Aksel (40) KROHN, Johan  (27) 

75 - 77 FLAKSTAD, Jens (40) KROHN, Johan (27) WAALLANN, Ole K. (48)  

77 - 79 FLAKSTAD, Jens (40) KROHN, Johan (27) ELLINGSEN, Rolf (15)  

79 - 81 KROHN, Johan (27) LIE, Åge W. (85) AMBJØRNSEN, E. (26)  

81 - 82 KROHN, Johan (27) LIE, Åge W. (85) HALVORSEN, B. S. (26)  

82 - 85 ELLINGSEN, Rolf (15) HENRIKSEN, Haakon (15) FRAAS, Johan W. (27)  

85 - 87 LIE, Åge W. (85) HENRIKSEN, Haakon (15)  FRAAS, Johan W. (27)  

87 - 89 FRAAS, Johan W. (27) FLYGIND, Ola (40) GRØNVOLD, Christian (26)  

89 . 91 HENRIKSEN, Haakon (15)  ANDERSSON, Charles (40)  GUTKE, Bjørn E. (27) 

91 - 93 GRØNVOLD, Christian (26)  HUSEBY, Kåre (40) OLSEN, Rolv W. (26)  

93.- 95 GUTKE, Bjørn E. (27) OLSEN, Rolv W. (26) HUSEBY, Kåre (40) 

95 - 97 HALVORSEN, Bjarne (120)  ANDERSEN, Odd B. (117) GLENDE, Ulf (48) 

97 - 99 GLENDE, Ulf (48) ANDERSEN, Odd B. (117)  WØLLO, Jonn (85) 

99 - 00 ANDERSEN, Odd B. (117) WØLLO, Jonn (85) ERIKSEN, Leif (40) 

00 - 01 ANDERSEN, Odd B. (117)  WØLLO, Jonn (85) ERIKSEN, Leif (40) 

01.-.03 WØLLO, Jonn (85) BJØRKMARK, Reidar (15)  EVENSEN, Per (120) 

03 – 04 EVENSEN, Per (120) BJØRKMARK, Reidar (15)  ERIKSEN, Knut L. (27)  

04 - 05 ERIKSEN, Knut L. (27)  BJØRKMARK, Reidar (15)  SCHRØDER, Odvar (26) 

05 – 07 BJØRKMARK, Reidar (15)  ERIKSEN, Øivin (27) SCHRØDER, Odvar (26) 

07 – 09 SCHRØDER, Odvar (26) ERIKSEN, Øivin (27) CARLSEN, Tor Herbert (117)  

09 - 10 ERIKSEN, Øivin (27) VIRIK, Dag (48) EGGUM, Geir (27) 

10 - 11 ERIKSEN, Øivin (27) HÆRLAND; Brynjar (120) EGGUM, Geir (27) 

11 - 13 EGGUM, Geir (27) HÆRLAND; Brynjar (120) PEDERSEN, Gunnar J. (40)  
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VALGTE EMBEDSMENN   1961 – 2013 
 

 
 
 
 

År 2. Høvedsmann Sekretær Kasserer Skattmester 

61- 63 Jansen, Kristian (48) From, Sigurd J. (15) Christiansen, H. Ch. (26)  Gustavsen, B. (48) 

64 -65 Andersen, Anders (27)  From, Sigurd J. (15) Skanche, Ivar M. (26)  Gustavsen, B. (48) 

66 - 67 Andersen, Anders (27)  Torgersen, G. (27) Lie, Bernt (48) Eriksen, Rolf (15) 

68 - 69 Ambjørnsen, Eivind. (26)  Johannessen, L. F. (27)  Feen, Sverre (48) Lagim, Walter (15)  

70 - 71 Ambjørnsen, Eivind. (26)  Lagim, Walter (15) Berg, Morten (15) Luberth, Jimmy (48) 

72 - 73 Tandberg, Roar (26) Eikås, Henrik (15) Sjong, Per (40) Abrahamsen, Odd (48)  

74 - 75 Tandberg, Roar (26) Eikodd, Anders (48) Sjong, Per (40) Auby, Paul (15) 

75 - 77 Charlesen, Fred (26) Skran, Thorolf (40) Johansen, Rolf (15) Auby, Paul (15) 

77 - 79 Charlesen, Fred (26) Skran, Thorolf (40) Johansen, Rolf (15) Vaage, Thorleif (48)  

79 - 81 Henriksen, Haakon (15)  Egeberg, Thorleif (27) Aasen, Leif (15) Vaage, Thorleif (48)  

81 - 82 Eskedal, Ludvig (48) Egeberg, Thorleif (27) Aasen, Leif (15) Amundsen, Anders (40)  

82 - 85 Eskedal, Ludvig (48) Rove, Theo (15) Thorsen, Bjørn (48) Flekke, Helge (2h) 

85 - 87 Eskedal, Ludvig (48) Rove, Theo (15) Moe, John (40) Flekke, Helge (26) 

87 - 89 Vik, Anders (15) Rove, Theo (15) Flakstad, Arvid (48) Moe, John (40) 

89 - 91 Vik, Anders (15) Rove, Theo (15) Flakstad, Arvid (48) Moe, John (40) 

91- 93 Vik, Anders (15) Rye-Johnsen, Odvar (15) Sollund, Odd G. (85) Moe, John (40) 

93 - 95 Eskedal, Ludvig (48) Bjørkmark, Reidar (15) Sollund, Odd G. (85) Eriksen, Leif (40)  

95 - 97 Eskedal, Ludvig (48) Evensen, Per (120) Sando, Olaf (85) Halvorsen, Sigmund (40)  

97 - 99 Eskedal, Ludvig (48) Evensen, Per (120) Granlund, Roar (27) Halvorsen, Sigmund (40)  

99 - 00 Eskedal, Ludvig (48) Boiesen, Einar (27) Utgått Holtan, Finn (15) 

00 - 01 Schrøder, Odvar (26) Boiesen, Einar (27) Utgått Holtan, Finn (15) 

01 – 03 Eriksen, Frank O. (15)  Boiesen, Einar (27) Granås, Steinar (40) Skontorp, Thorodd (27)  

03 – 04 Eriksen, Frank O. (15) Boiesen, Einar (27) Fredriksen, Hans O. (40)  Skontorp, Thorodd (27)  

04 – 05 Eriksen, Frank O. (15)  Boiesen, Einar (27) Fredriksen, Hans O. (40)  Skontorp, Thorodd (27)  

05 – 07 Eriksen, Frank O. (15)  Eggum, Geir (27) Andresen, Lars N  (40)  Hansen-Just, Per (48) 

07 – 09 Eriksen, Frank O. (15)  Eggum, Geir (27) Andresen, Lars N  (40)  Tue, Rolf (117) 

09 - 10 Fredriksen, Hans O. (40)  Vaage, Andreas (40) Olsen, Ole-Geir (117) Aasvang, Frithjof (27)  

10 – 11 Fredriksen, Hans O. (40)  Vaage, Andreas (40) Olsen, Ole-Geir (117) Aasvang, Frithjof (27)  

11 - 13 Misje, Kåre (85) Moen, Morten (120) Kjøll, Gunnar S. (15) Aasvang, Frithjof (27)  
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Referat fra jubileumsfesten til 

Odd Fellow Leir Nr. 8 Vestfold,  

lørdag 5. februar 2011 

 

Opplest på Leirens møte  

3. mars 2011. 

 

Lørdag den 5. februar gikk vårt Ordensflagg til topps for å feire 

institueringen av Odd Fellow Leir Nr. 8 Vestfold. Hovepatriarken inviterte 

til stor feiring i bankettsalen i Hvalfangstens Hus – Park Hotell i 

Sandefjord, for øvrig en festsal med stort historisk sus over seg – akkurat 

som dagens jubilant. Gjestene ankom balustraden - ett hundre og trettiseks i 

tallet, hvor det etter hvert ble servert aperitiff. 

 

Da alle var ankommet og feststemningen begynte å ta plass i forsamlingen, 

ankom Sandefjords Sangforening med sin dirigent Harald Stickler og 

pianist Jon Sverre Riis. Det var lystelig sang som satte gjestene i det rette 

humør. Klokken 18.30 ringte klokken, og verten ble oppfordret til å lede 

sine gjester til bords. Hovedpatriark Øivin Eriksen ønsket alle sine gjester 

med Bror Stor Sire Morten Buan i spissen velkommen til jubileumsfesten.  

 

Ordet gikk så videre til kveldens toastmaster Kjell Aas som gjennomgikk 

menyen og festens program. Aftenens meny bestod av skalldyrtallerken, 

kalvestek og karamellpudding og dertil passende hvitvin og rødvin. 

Deretter tok Bror Stor Sire ordet og ba gjestene om å være med å utbringe 

en skål for Hans Majestet Kong Harald 5. Kongesangen ble avsunget. 

 

Prolog hører med til de store anledninger, så også denne gang. Eks 

Hovedpatriark Odvar Schrøder hadde velvillig påtatt seg denne oppgaven 

og sto selv for framføringen.  Det var tilbakeblikk, dagen i dag og noen 

øyekast inn i framtiden. Prologen var bundet sammen med strofer fra alle 

logesangene i vårt distrikt. Vi retter en spesiell takk til forfatteren. 
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Forretten ble servert – meget velsmakende. Under klingende spill marsjerte 

så de muntre herrer i Sandefjord Sangforening igjen inn på podiet hvor de 

ga til beste et lødig program. Som tidligere på kvelden ble de også denne 

gang tatt meget vel i mot av sine tilhørere. Deretter ble hovedretten inntatt 

til akkompagnement av summende stemmer rundt de runde bord. 

 

Tid for taler var kommet, og først ut var vår Stor Sire Morten Buan. Hans 

tale var framtidsrettet og knyttet opp mot tankene rundt kunnskapsløftet i 

leirinstitusjonen. Vi kan vel si det var klare meldinger om hva vi hadde å 

gjøre i framtiden. Hver og en må ta et klart ansvar for sine oppgaver, da 

først blir det gode resultater presiserte vår Ordens høyeste embetsmann. 

 

Neste taler var vår Hovedpatriark Øivin Eriksen. Han så seg litt tilbake og 

mintes dem som hadde gått foran og tatt sin tørn i leirarbeidet. Deretter 

takket han alle som er med på å sørge for leirens daglige arbeid i vår tid. 

Han takket også komiteen som hadde påtatt seg oppgaven med 

jubileumsarrangementet. Tiden var nå inne for å synge leirsangen med 

tonene til ”Jeg vil verge mitt land" og teksten til vår kjære Eks Stor Sire 

Johan Krohn. 

 

Det var flere gratulanter som ville overbringe sine hilsener. Først ut var OM 

Alf Robert Johansen på vegne av logene i distrikt Nr. 8. Så fulgte HM i 

Rebekkaleir Nr. 6 Tunsberg Mona Granås, HP i Leir Nr. 5 Klippen Ronald 

Haaland, 1 HM i Leir Nr.17 Buskerud Osvald Inderberg og Storrepr. i Leir 

Nr. 7 Østfold. Alle overrakte de sin oppmerksomhet til jubilantens 

Hovedpatriark. 

 

Taffelet gikk så mot sin ende, og vi ventet på hotellets hjemmelagede 

karamellpudding. Etter et slikt måltid må det være et privilegium å takke 

for maten. Distrikt Stor Sire Ingebjørg Nesje Jonassen hadde påtatt seg 

oppdraget og gjorde det med stil. Det kan meldes at hun avsluttet sin tale 

med en meget god vits.  

 

Da ”Alltid freidig” tonet ut, var det en lystig forsamling som forlot bordet 

for å innta kaffe avec på balustraden. 

 

Om litt var salen ryddet, for nå skulle det danses, men først ble det ført an i 

polonese. Et meget stilig par, Aase Margrete og Arne Olav Nyland ledet oss 

inn i polonesens finesser. Musikken gikk så over til smektende toner i en 

engelsk vals, fulgt av litt rock, og jeg tror også en aldri så liten tango. 
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Ingen burs`da uten bløtkake. Og kaken smakte fortreffelig etter noen runder 

”på gølvet.” Det offisielle programmet var nå over, og dansen kunne 

fortsette til ut i de små timer. Det kan fortelles at alt foregikk i sømmelige 

former, og alle var enig om at det hadde vært en flott fest. 

 

Det er stort å få være med på noe historisk som det å feire et 50 års 

jubileum. La oss takke for at vi fikk være deltagere på denne 

jubileumsfesten. I takknemlighet kan vi minnes en strofe fra en av salmene 

til Kong David: 

 ”Dette er dagen som Herren har gjort, en dag til fryd og glede.” 

 

 

Referatet er ført i pennen av Eks OM Kjell Aas 

og kan bevitnes av Eks Storrepr. Bjørn Solberg. 

Sandefjord, den 3. mars 2011. 
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TRE KRUMTAPPER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thore Eriksen           Knut Bakkeli             Hans-Olav Fredriksen

  

Vellykkede leirslagninger er langt mer enn tydelig ledelse og godt 

fremførte ritualer. Følelsen av å ha vært med på det gode leirmøtet og føle 

tilhørighet får patriarkene fordi mange gjør hverandre gode og bidrar til en 

helhetsopplevelse. 

 

Leirens faste organist og pianist ved taffelet har de siste tolv årene vært br 

Thore Eriksen fra Loge nr 48 Færder. Å få et levende tonefølge til 

arbeidet i Leiren gir en helt annen høytid og verdighet til leirslagningene, 

og br Eriksens spill knytter sammen og underbygger det rituelle budskapet i 

møtene i Leiren. Likeledes får allsangen ved måltidsfellesskapene en festlig 

ramme når han setter seg til pianoet, og i mange sammenhenger bidrar han 

også med hyggelige musikkinnslag til glede for oss alle. 

 

I nærmere tretti år har br Knut Bakkeli fra Loge nr 15 Kongshaug 

beredvillig stilt opp for 1. HM og nærmest vært en hel privatnevnd alene. 

Han har vært kontaktmann til restauratør, sørget for å ta imot betaling ved 

inngangen, betjent baren og ikke minst – alltid vært en smilende 

velvillighet som sprer takknemlig glede ved våre leirslagninger. 

 

Et godt og velskrevet husorgan vil alltid kunne være en miljøfaktor i en 

organisasjon. Så også i vår kjære leir. Br Hans-Olav Fredriksen fra Loge 

nr 40 Vern har vært redaktør for leirorganet Patriarken i de siste ti årene og 

har gjennom sitt arbeid med det informert og opplyst og spredd patriarkalsk 

visdom og kunnskap til beste for alle i Leir 8 Vestfold. Ikke minst betyr 

Patriarken en kjærkommen hilsen til patriarker som av ulike grunner ikke 

kan møte på våre leirslagninger.  
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Patriarken kan fungere som noe av limet i leiren vår – spesielt hvis flere 

bidrar. Så langt har br Fredriksen gjort en stor jobb med å få dette til. 

 

DSS Dag Virik 

 

 

 

 

Mannen i speilet. 

 

Hvis du får det du ønsker i livets strid 

og verden vil gjøre deg høvding kjær, 

da gå til ditt speil og se deg med flid 

og spør: Er det virkelig slik jeg er? 

 

For spør ikke mor eller kone og barn 

om å dømme når mest det må røyne. 

Den dom som veier og måler din sjel 

er å lese i speilets øyne. 

 

For noen kan tro på din vektige ferd 

og kalle deg rik og god, 

mens mannen i speilet benekter ditt verd 

inntil du kan møte øyne med mot. 

 

Det er ham du må tjene, 

alt annet er tøv og tant. 

Hva andre enn måtte mene, 

bare han kan måle deg, dyp og sant. 

 

Du kan narre en verden, 

og få godord om enn du feilet 

og bitre stunder vil komme på ferden 

om du narret mannen i speilet. 

 

 

   Oversatt fra et amerikansk dikt: The man inn the glass. 

    Eks DDSS Rolf Ellingsen 



40 

 

 

 

 

   


