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Nyhetsbrev 
SOMMERHILSEN 2021 
Siden 

sist…  
Gode 

patriarker. 

Da nærmer 

sommeren seg 

med 

stormskritt. 

Noen skal på 

hytta ved 

sjøen, noen på 

oppdagelses-

tur i vårt 

langstrakte 

land. Myndighetene sier ett den ene uka, og så noe annet den neste, for dette kan du gjøre 

og ikke i det hele tatt. Det er virkelig en vanskelig situasjon for de fleste.  

Vi setter vel vår lit til at vi kan få begynne våre møter i midten av September. Høsten blir 

ganske travel for den enkelte Loge og Leir, for å ta igjen det tapte gjennom ett og etthalvt år.  

Herold 

SOMMERHILSEN FRA Hoved Patriarken 
Leirens kollegie og jeg, ønsker alle patriarkene en riktig god og Coronafri sommer, Så møtes 

vi så snart anledningen byr seg, til de oppgavene som venter og et godt samhold rundt et 

«smaklig» måltid. 

Halvard Karlsen 

Hoved Patriark 
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Sommerleirslagning på Teams 20 mai 2021 

Kl. 19 – 19:30 

• HP åpner arbeidsmøtet. 

• Ingen rituell åpning – bare velkomstord 

• Sjekk om sekretær har registrert alle tilstedeværende 

• Avstemme om embedskollegiet er til stede v/sekretær ingen vakanser utnevnes. 

Patriarker: Natten faller på og PC-en er slått på. De søkende patriarker har allerede kommet 

seg opp fra sofaen på egen hånd og har inntatt sine plasser foran skjermen. 

 Eks Hoved patriark.: Har De forvisset Dem om at alle patriarker av vår leir har logget seg på 

Teams og at ingen er igjen på sofaen? 

Kjære Patriarker. 

Hjertelig velkommen til denne litt uhøytidelige Sommerleirslagningen på Teams. 

Vi skulle jo helst ha vært ute i Ørkenen Paran, med Leirbålet tent, men dere kan sikkert lage 

deres egen ørken hjemme? Men ikke tenn bål. 

Vi skal ikke bruke lang tid i kveld, men vi skal bla presentere møteplanen for høsten og vi skal 

få litt åndelig påfyll. 

Nok engang Velkommen.  

• Har sekretær registrert alle tilstedeværende? 

• Er kollegiet tilstedeværende: 

1) Stor Representant Brynjar Hærland 

2) Fungerende Eks Hovedpatriark Morten Moen 

3) Hoved Patriark Halvard Karlsen 

4) Yppersteprest Bjørn Stensrud 

5) 1. Høvedsmann Geir Ståle Aursnes 

6) Sekretær Svein Arild Stokland 

7) Skattmester Jaer Werner Jaerson 

8) 2. Høvedsmann Svein Harald Sataslaatten 

 

• Jeg vil gjerne minne dere på at: «Leirens formål er gjennom undervisning å høyne 

forståelsen for, og styrke følelsen av gjensidig forpliktelse overfor hverandre, samt 

støtte all Odd Fellow gjerning.»  

På den siste Leirslagning vi hadde på Teams den 15 april, så var det valg på nye 

embedsmenn.  

De som skal lede Leir 8 de to neste årene er: 

• Storrepresentant Morten Moen, 120 Colin Archer,  

• Hovedpatriark: Geir Ståle Aursnes, 26 Svenør 
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• Yppersteprest: Ole Kolbjørn Bjerkholt, 26 Svenør 

• 1. Høvedsmann: Trond Andersson, 48 Færder 

• Sekretær: Erling Halvorsen, 26 Svenør 

• Skattmester: Werner Jaerson, 120 Colin Archer 

• 2. Høvedsmann: Svein Harald Sataslaatten, 15 Kongshaug 

Flere av dere er nok allerede blitt spurt og flere vil bli spurt om å ta på dere oppgaver som 

utvalgte embedsmenn. 

Jeg vil oppfordre dere til å takke ja. Det er interessante og hyggelige oppgaver. 

Embedsmannsinstallasjonen - vil finne sted torsdag den 16 september 2021 kl. 19:00. 

Avtroppende Eks HP vil gjerne si noen ord 

• Terminlisten for høsten 

• Etisk post 

 Patriarker – Har dere det bra? Har dere lyst å si noe?  Rekk opp hånden. Eller trykk på 

“hånden” i Teams. Ordet er fritt. 

 

Patriark Eks HP ba om ordet for å bringe frem et kåseri om sannhet, etterfulgt av et 

musikkstykke av Åge Aleksandersen og Sambandet, samt Kari Brusletto. «Verden banker på 

min dør». 

Siden dette er min siste anledning som Hovedpatriark, så vil jeg gjerne takke for meg. 

• Til alle dere Patriarker: Det har vært utrolig interessant og morsomt å få lov til å være 

deres Hovedpatriark. Det at dere møter, gjør at Hovedpatriarken gleder seg til alle 

leirslagningene. Det å få bli kjent med hyggelige patriarker fra alle logene er noe av 

det som jeg liker best med leiren.   

• Til alle dere utnevnte embedsmenn: Uten dere, så er det ingen Leir 8. De viktige 

rollene dere tar på dere, gjør enklere for oss å drive leiren. De som styrer lys, lyd, de 

som er vakter, vandrer, inspektør, assistent, arkivar, spilldeltagere, ingen nevnt ingen 

glemt, Tusen Takk for Hjelpen.  

• Til Kollegiet og de Valgte Embedsmenn: Leir 8 er heldig som har så erfarne og dyktige 

medlemmer av kollegiet. Jobben som Hovedpatriark er egentlig ganske enkel, når 

kollegiet er sammensatt av erfarne Patriarker. Tusen Takk for hjelpen. 

Til dere som går av etter vel utført tjeneste: YP Bjørn Stensrud og Sekretær Svein Arild 

Stokland, Tusen Takk for innsatsen. 

Til dere som skal fylle deres sko: Lykke til. 

Jeg har kanskje sluppet unna litt billig, men jeg har i alle fall fått med meg Opptagelse, begge 

Gradene og noen flotte Arbeidsmøter. 

Det har vært en glede for meg å tjene dere. 

Patriarker. Vi skal nå logge oss av Teams og glede oss til høsten da vi atter kan samle oss 

rundt leirbålet og deretter, nyte et godt måltid i spisesalen.  

Eks Hovedpatriark. Vil De se til at patriarkene forlater Teams med livsmot og fredskraft. 

Jeg vil takke dere alle som fulgte med i kveld og ønske dere en god kveld videre i Tro, Håp og 
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Barmhjertighet. 

Takk for meg og takk for i kveld 

Nytt fra Storlogen, mai 2021.  
Møteaktivitet i Ordenen 

Hensyntatt sentrale og lokale smittevernsrestriksjoner og i samråd med og etter 

tillatelse fra DSS i distriktet kan møter og samlinger gjennomføres. 

På grunn av situasjonen under pandemien, åpnes det for at loger kan samarbeide 

om tildeling av veteranjuveler og arrangere spesielle møter for å få gjennomført 

utsatte tildelinger og gradpasseringer. 

Storlogemøte på skriftlig grunnlag. 

Storlogemøte på skriftlig grunnlag med forslag til demokratisering og endring i 

Storlogens og kanselliets organisering gjennomføres nå med svarfrist 1.juni. 

Norsk Odd Fellow Akademi  – Symposiet i Bodø 

Symposiet i Bodø den 20. - 22. august 2021 er fulltegnet så de som nå melder seg på 

vil måtte stå på venteliste. 

Stimuleringsordningen for frivillighetssektoren som følge av covid-19-utbruddet. 
Lotteri og stiftelsestilsynet har bevilget 1,7 millioner til Odd Fellow Ordenen for å 

stimulere til ekstra aktivitet etter pandemien. Midlene vil bli sendt til ordenshusene, 

logene, leirene, Sirius og andre utadrettede aktiviteter etter samme mal som ved 

moms-kompensasjonen. Storlogen oppfordrer de loger som har mulighet til å støtte 

utadrettede tiltak i sitt nærområde for spesielt utsatte grupper. 

Kurs nye embedsmenn i loge og leir 

Kunnskapsnevnden har revidert kursheftet for opplæring av nye embedsmenn i loge 

og leir. Heftet vil bli trykket og utsendt i juni. På grunn av smittevernsbegrensninger 

vil det i vår ikke bli gjennomført sentralt kurs for Hovedmatriarker og 

Hovedpatriarker. Embedsmenn i leirene oppfordres til å delta på distriktenes kurs. 

Kanselliet 

Kansellimedarbeider Kjell Bakken har gått av med pensjon etter snart 15 år i 

kanselliet. Tom-Erik Pettersen vil overta mange av hans oppgaver. Kjell vil fortsatt, 

på frivillig basis, være kontakt for Heroldene, bistå NOFA samt være webmaster for 

Den Europeiske Storloge.  

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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SOMMERHILSEN FRA DSS 

Kjære brødre og patriarker 

Vi nærmer oss sommeren og med den håper vi på lysere tider både 

hva vær og føreforhold tilsier og ikke minst venter vi på at våre 

myndigheter igjen skal gi oss tillatelse til gjenåpning av våre 

sammenkomster med loge og leirmøter. Slik det ser ut i øyeblikket 

foreligger det gode prognoser for en gjenåpning av samfunnet på 

ettersommeren. Det betyr så langt jeg kan oppfatte det, åpner vi for 

normal møtevirksomhet annen halvdel av august måned.. 

Forhåpentligvis vil denne høsten bringe oss sammen igjen som 

brødre og patriarker på våre møter. Jeg tror vi alle savner våre loger 

og leire. I disse koronatider har min kollega DSS for Rebekka i 

Vestfold Greta Gjerde Christiansen og jeg benyttet tiden til skrive 

«Distrikt 8 Vestfolds historie». Det har vært mye arbeide, men utrolig interessant. Vi ble 

delvis ferdig med prosjektet i desember måned 2020, og fikk prosjektet godkjent av NOFA 

sentralt samme måned. Da gjensto hvorledes vi skulle få distribuert dette slik at søstre og 

brødre kunne få del i vårt distrikts historie. Vi sammenkalte til et møte med distriktets Hoved 

patriarker og Hoved matriarker i Horten. Der la vi frem en plan om de fire leirene kunne 

sponse prosjektet med kr. 10.000.- pr. leir for trykking. Dette ville medføre at alle matriarker 

og patriarker skulle få et eksemplar gratis. Denne tanken vakte begeistring hos våre HP/HM. I 

skrivende stund har vi trykket og distribuert 1265 stykker av historien. Det er imponerende 

den interesse loge og leire har vist for prosjektet. Tusen takk til dere alle. 

Det er igjen tid for installasjoner i loge og leire. Distriktsrådet skal foreta ti installasjoner og 

jeg ønsker alle embetsmenn som skal ta på seg nye oppdrag for vår Orden – lykke til. Bruk 

gjerne litt av sommeren til forberedelser. Nye kurshefter til embetsmennene vil ankomme i 

midten av juni måned. Til dere som går av som embetsmenn – tusen takk for vel utført 

arbeide. Vi får også en travel høst med etterslep av gradspasseringer og tildeling av 

veteranjuveler. Sammen med logene og leirene er det laget terminlister som ivaretar disse 

utfordringene. 

Jeg vil allerede nå minne nye embetsmenn på kurs som avholdes lørdag 16. oktober i Horten 

og Sandefjord. Nærmere info. kommer fra din OM/HP. 

Med dette vil jeg ønske alle patriarker i Vestfold en riktig god sommer – så sees vi igjen til 

høsten med godt oppladede batterier og godt humør. 

Med broderlig hilsen i 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Bjørnar Andreassen, DSS 
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NB! Emne: PHISHING! 
 

Hei! 
  
Det er sendt ut en e-post fra en konto som kalles – accounts@@oddfellow.no med et 
vedlegg som tilsynelatende skal inneholde en faktura som bes betalt. 
Dette er et forsøk på såkalt «Phishing» og ved å trykke på vedlegget kan det bli installert en 
programsnutt som infiserer maskinen deres. 
IKKE ÅPNE DETTE VEDLEGGET! 
Slett e-posten!! 
 Vennligst gjør embedskollegiet i loge/leir oppmerksom på denne e-posten og be om at 
denne slettes snarest. 
  
 Med broderlig hilsen 
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 
  
Kjell Bakken 
Webmaster 
Mobil: +47 905 88 196 

 

TERMINLISTE HØSTEN 2021 
16.09 EI Galla  

21.10 Arbm. Instr. Gradsarbeid 

30.10 09.30-17.00 Seminar Den Edle Kjærlighets Grad (lørdag)  

18.11 DGL+ Galla  

16.12 Arbm. Julemøte (Larvik) 

Kommentarer: 

Når det gjelder meny for høstens møter så er ikke listen klar på dette tidspunkt, men det blir 

meddelt i god tid før møtene. 

Seminaret den 30.10 kan bli endret, også her vil det bli orientert om i gpd tid. 

Vi krysser fingere og det vi har, for at det blir arrangert leirslagninger som planlagt. 

 

 

 

 

 

 

mailto:acounts@oddfellow.no
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Takk!!! 
Patriarker. Tenk på 
hva dette lille order 
betyr, og hva det gir 
når en får det 
presentert.  
Denne lille historien 
gjelder en tidligere 
telefon om å gi et 
mindre beløp til en 
god sak. Vi får vel alle 
noen av dem.  
Denne gang ble mitt 
bidrag besvart med 
en hyggelig hilsen og 
ikke minst ordet 
Takk. 
Det varmet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herold:   

Åge B. Eriksen,  

Sjøstrand 6 

3209 SANDEFJORD 

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

mailto:abe-eri@online.no
mailto:ofleir8her@oddfellow.no

