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FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
KJÆRE PATRIARKER!
Høstterminen går mot slutten. Julehøytiden nærmer seg og vi kan snart se tilbake på
hele året 2012. For vår leir har det vært et år i forandringens tegn. ”Ny leir” har vært
vårt store satsingsområde. Store investeringer har gitt oss nye drakter, rekvisitter og
datautstyr. Leirmøter har blitt til leirslagninger i ordets rette forstand.
Storlogens oppfordring til fornyelse og modernisering av leirinstitusjonen har våre
embedsmenn tatt til fulle. Samarbeidet med Rebekkaleiren har vært meget verdifullt.
Kreativ tenkning og innsats har ført til svært gode løsninger. Vi har også utviklet vårt
særpreg, noe vi kan være stolte av.
Storlogen sier vi er inne i en prøveperiode, hvoretter erfaringene skal evalueres.
For vår del var den store eksamenen DKP-seremonien nå i november. Våre tanker og
ideer hadde modnet gjennom sommerhalvåret. Nå var alt på plass både når det gjaldt
utstyr og fremføring av ritualet.Det ble en innertier og det er ingen vei tilbake.
Så er det å håpe at kommende embedsmenn vil følge opp det gode arbeidet.
Etter en generell oppfordring fra Storlogen har jeg skrevet en handlingsplan for vår leir.
Den skal være en rettesnor for det fremtidige leirarbeidet. Jeg håper at utviklingen ikke
blir gjemt i fine ordelag, men blir realisert i handlinger.
Særloven for vår leir har ikke vært revidert på 14 år. Det var på tide med endringer.
Dette må tas opp til votering på leirslagningen i januar. Det viktigste er som følger:
§1. Navnejustering i tråd med Storlogens innmelding til Brønnøysundregistret.
Januarmøtene blir avholdt i Sandefjord. Grunnen til det er at den nye leirslagningen
trenger mer plass og det er en for stor utfordring for Inspektør å ha med alt utstyret for
å sette opp leirsalen andre steder.
§6. Foredragsnemnden får endret mandat og sammensetning. 3 patriarker med
særskilt interesse for dette skal arbeide for egen leir. De skal også inspirere andre
patriarker til på hvert ettermøte å fremføre kulturelle eller etiske innslag til hygge og
ettertanke.
Særloven og handlingsplanen kan du lese på vår webside; oddfellow.no.
Forts. neste side

Forts, fra foregående side

Vår nye nevnd; Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon har på en fremragende måte tatt hånd om
utviklingsprogrammet. Deres arbeid blir nå vist i terminlista som Gradsarbeid. Dere Yngre Patriarker har
nå fått en utfordring på leirslagningen i april. Yngre Patriarkers Aften er viet dere som ennå ikke er
opphøyet i DKP-graden. Planlegg dette under gradsarbeidet. Gå gjerne 3 sammen og ta plass ved hver
embedsstol, finn passende temaer og fremsi dette under denne leirslagningen.
Målsetningen med dette er å skape interesse og inspirasjon til videre leirarbeide blant dere yngre.
Så får vi håpe at alt det nye gjør leirslagningene mer interessante for alle patriarker.
At en får lyst til å komme fordi det gir en noe. Først da er målsettingen nådd.
Jeg ønsker alle patriarker og deres familier en riktig god jul

HP
Følgende Patriarker ble befordret til
DKP-grad (ringgraden)
i Leir nr. 8 Vestfolds møte den 4. nov.
2012:

Loge nr. 15 Kongshaug:
Runar Bjørnerud
Lars Kristian Bredal
Reidar Helgeland
Billy Ken Sandnes

Loge nr. 26 Svenør:
Glenn Erling Himberg
Jan Larsen Hoffgaard

Loge nr. 40 Vern:
Terje Gulbrandsen
Eigil Haaland
Rune Korneliussen
Per Kristian Veberg

Loge nr. 85 De Tre Holmer
Magnar Andeas Alvin Johansen
Hans-Erik Røneid-Hansen

Loge nr. 120 Colin Archer
Bjørn Haagensli
Øystein Kristoffersen
Bjarne Saga
Jan Erik Strand

Patriarken Gratulerer !

FRA MØRKE TIL LYS
Forbanner du mørket min kjære bror?
Har mismotet kneblet din tanke?
Ditt sinn monne være et skadet ror
som styrer ditt skip mot en banke.
Gi akt på de farer
og utlagte snarer
som vrede og avmakt vil sanke.
Evighets mørke er fandens ord.
Husk natten har alltid en ende.
La motgangen vendes til seier stor,
da rekker du mer, kan hende,
Når vår går mot sommer
og elvene flommer,
din lykke vil solstråler sende.
Tenn godviljens kjerte og la den gå
som budskap til alle de andre
som også synes at verden er grå.
Lyset kan meget forandre.
Det lindrer vår lede
og skjenker oss glede,
det viser den vei vi skal vandre.
For smilet er stråler som kaster glans.
Det speiler vårt innerste indre.
Med smil kan du binde en seierskrans.
Fra sjelen skal godheten tindre.
I motgang og krise,
ditt fyrtårn skal vise
at vennskap gjør avstanden mindre.
Oddmund Reppe
Sakset fra loge nr. 56 Johan Middelthons
logeavis ”Bulletinen”

Handlingsplan for Odd Fellow Leir nr 8 Vestfold
for perioden 2012-2020
Grunnlaget.
Langtidsplanen for Odd Fellow Ordenen i Norge sier at alle enheter skal lage
sin egen handlingsplan med tiltak, slik at Ordenen i fellesskap kan nå sine
mål.
Visjon.
Odd Fellow Ordenen skal gi enhver patriark kunnskaper, verdier og
holdninger, slik at patriarkene gjennom sin livsførsel kan bidra til et bedre
samfunn.
Styrkelse.
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon har ansvaret for gjennomføringen av
Storlogens ”Utviklingsprogram” . Det gjennomføres et informasjonsmøte ca
14 dager før opptagelse av nye patriarker samt informasjonsmøte etter hver
gradspassering.
De Yngre Patriarker, dvs de patriarker som ikke er blitt opphøyet til DKP-grad,
skal utføre Gradsarbeid ved de leirslagninger de ikke kan delta i. Dette
arbeidet ledes av en Eks. Storrepr. For å tydeliggjøre dette arbeidet, skal
dette inn i terminlista. Her vil stå: Gradsarbeid Yngre Patriarker.
En gang å året skal man terminfeste Yngre Patriarkers Aften. De Yngre
Patriarker motiveres og utfordres til under leirslagningen og på ettermøtet å
berike leiren med sine tanker om leirrelaterte emner, etisk post eller kulturelle
innslag. Hensikten er å bevisstgjøre og motivere til økt leirarbeid til beste for
leiren og Ordenen.
Det kreves minimum 50% fremmøte på leirslagninger og informasjonsmøter
for å motta neste grad.
De Yngre Patriarker signerer frammøtet i egen protokoll som ligger ved siden
av møteprotokollen. Hensikten er å lette arbeidet med kontroll av tilstrekkelig
fremmøte av De Yngre patriarker, for å motta neste grad.
Ritualer og etisk arbeid.
Gjennom sine øvelser vil Leiren legge vekt på kvalitet i ritualene og at både
ritualer og spill skal gjennomføres så korrekt og stilfullt som mulig.
Leiren har det seneste året investert mye i nye drakter, rekvisita og teknisk
utstyr. Dette for å følge Storlogens anbefaling om å følge leirslagningen etter
nye normer.
Forts. på neste side

Forts. fra foregående side

Dette har vist seg svært vellykket takket være engasjement og iver blant
embedsmennene.
Dette arbeidet må fortsette og videreutvikles.
Mange lydeffekter og musikk til ritualene kommer fra CD. Det er svært viktig
å ta vare på levende musikk fra organist og prioriteres der det er mulig.
Klaverspill ved taffelet er en berikelse.
Ettermøtene må gjøres attraktive med kåserier, kunstnerisk innhold og
måltider som ikke koster for mye.
Ordningen med ”Ansvarlig Loge” må fortsette og utvikles. Ved hver
opptagelse og gradspassering utpekes en loge som har ansvaret for å stille
Vandrer og taler ved bordet dvs OM`s tale, Vandrers tale og takke for maten
tale.
Foredragsnemnd
Leirens særlov §5 stadfester en foredragsnemnd, men har ikke fungert.
Særloven endres slik at foredragsnemnden får en enklere sammensetning (3
kompetente patriarker). Den skal arbeide med å skaffe foredragsholdere til
arbeidsmøtene og korte innslag til ettertanke på ettermøtene ved alle
gradtildelingsmøter.
Informasjon – synliggjøring
Leiren vil gjennom Storrepresentantene, søke å gi Logene informasjon om
Leiren og dens arbeid.
Leiravisen ”Patriarken” skal fortsette sine utgivelser. En skal sørge for å
oppmuntre til flere bidragsytere.
Leiren vil fortsette bruken av våre Web-sider og e-post med aktuell
informasjon.
Helse, Miljø og Sikkerhet
HP har ansvaret for brannsikkerhet og årlige rømningsøvelser. Rapporter om
dette arbeidet skal sendes Brannvernleder i gården.
Restauratør har nødvendig opplæring og disponerer en hjertestarter.

Forts. på neste side

Forts. fra foregående side

Organisasjon
Leir 8 Vestfold skal representere og rekruttere fra alle Odd Fellow loger i
distrikt 8:
15 Kongshaug
26 Svenør
27 Kong Sverre
40 Vern
48 Færder
85 De Tre Holmer
117 Oseberg
120 Colin Archer
Leiren skal ha representasjon fra alle logene i distriktet i embeder og
nemnder, valgte og utnevnte. Man vil dog legge vekt på skikkethet i embede
og nevnder.
Leirens kontingent må holdes på et rimelig nivå.
Leirens hovedsete er i Sandefjord. Etter overgang til ”Ny Leir” er flere av
logesalene i distriktet lite egnet til leirslagninger. Alle leirslagninger vi være i
Sandefjord.
Revisjon
Leiren skal ha en handlingsplan som er basert på Storlogens langtidsplan for
Odd Fellow Ordenen i Norge i perioden.
HP har ansvaret for at Leirens Handlingsplan revideres.
Handlingsplanen skal synliggjøres for alle på Leirens web-side.
Det er viktig at alt det nye som iverksettes i inneværende embedsperiode tas
vare på og justeres slik at det får en naturlig og viktig plass i leirarbeidet.
Dette gjelder spesielt ”Ny Leir”, Utviklingsprogrammet, Yngre Patriarkers
Aften og Foredragsnemnden.
Målet er å skape ”Den Gode Leirslagningen”, at hver enkelt embedsmann
føler inspirasjon og glede i sitt arbeide og at hver enkelt patriark føler at leiren
betyr noe og gir gode impulser i ens Odd Fellow liv.
Geir Eggum

Hovedpatriark

Forslag til endring av Særlov for Leir nr. 8, Vestfold I.O.O.F. Sandefjord.
Må vedtas på leirslagningen 10. jan 2013.
§1
Leirens navn er: Odd Fellow Leir nr. 8 Vestfold, og den har sitt sete i Sandefjord.
Leiren har ordinære møter hver 1. torsdag i månedene september – mai kl 1900.
Møtet i januar holdes 2. torsdag i måneden. Møtene holdes vanligvis i Stockflethsgate
22, Sandefjord.
§2
Til ordinære møter innkalles ved terminliste eller på annen måte. Ekstraordinære
møter og forandringer av møtested/tid bekjentgjøres ved skriftlig underretning til alle
patriarker.
§3
Hvert medlem betaler en årlig kontingent som er fastsatt av Leiren og godkjent av
Stor Sire.
§4
Gradsgebyrer er til enhver tid de som er fastsatt av Leiren og godkjent av Stor Sire.
§5
Foruten de i § 37 i Lov for Leire nevnte nemnder, har Leiren foredragsnemnd.
Nemnden består av 3 medlemmer og utnevnes av HP.
Nemndens formål er å finne foredragsholdere til Leirens arbeidsmøter og korte
innslag til ettertanke på ettermøtene ved alle gradtildelingsmøter. Det utarbeides
retningslinjer for nemndens arbeid.
§6
Medlemmene er pliktige til å underrette sin loges sekretær om endringer i adresse og
epostadresse.
§7
Forandringer av denne særlov kan kun vedtas såfremt det foreslås i ordinært møte av
minst 5 godstående medlemmer av DKP.-graden, og at forslaget deretter vedtas av 2/3
av de tilstedeværende i det derpå følgende møte.
Godkjent i mars 1975. Revidert i des 1980 og nov. 1998
Geir Eggum

Hovedpatriark

Historie
Det finnes ikke noen sikker oversikt over
Ordenens opprinnelse, og det er delte meninger
om hva navnet Odd Fellow betyr.
Med utgangspunkt i språkhistorien er det mye
som tyder på at navnet er utledet av Oath
Fellows – edsvorne brødre. Det er nemlig
fremdeles slik at medlemmene i Ordenen må
avlegge bestemte og avgjørende løfter.
Ordenen har sitt utspring i England, hvor det
eksisterte Odd Fellow sammenslutninger på
1600-tallet. Formålet var allerede den gang
basert på nestekjærlighet, omsorg og
vennskap.
Den Ordensgren Odd Fellow Ordenen i Norge
tilhører ble stiftet i Baltimore i USA på initiativ
av en engelsk utvandret Odd Fellow bror –
Thomas Wildey. I vertshuset The Seven Stars
instituerte fem tidligere Ordensbrødre den
første loge, Washington Lodge no. 1. Som leder
- Overmester - ble Thomas Wildey valgt, den
26 april 1819.
Dette betegnes som Ordenens stiftelsesdag.
Thomas Wildey var leder av Odd Fellow
Ordenen i USA inntil han trakk seg tilbake i
1833.
Kvinnelige Odd Fellow medlemmer kalles
Rebekkasøstre. De er organisert i
Rebekkainstitusjonen, en integrert og likestilt
del av Ordenen. Initiativet til opprettelsen av
Rebekkainstitusjonen ble tatt i 1851 av en
meget fremsynt amerikansk bror, Schuyler
Colfax. Søstrene er på samme måte som
brødrene sammensluttet i lokale, separate
loger. Logene arbeider hver for seg, men er
basert på samme formål, motto, lover og
forskrifter.
Ordenen spredte seg raskt i USA, og etter hvert
også til en rekke land over store deler av
verden. Den kom til Europa i 1870-årene og til
Norge 1898. Den første Odd Fellow loge ble
instituert i Stavanger, men ble senere
overflyttet til Christiania. Den første
Rebekkaloge ble instituert i 1909, også dette i
Christiania.Den norske Odd Fellow Ordenen er i
dag underlagt Den Europeiske Stologe, som har
det overordnede ansvar for Ordenens drift og
utvikling i Europa. Pr. 1. januar 2012 var det
23.234 medlemmer. Det er 12.362 brødre og
10.872 søstre, fordelt på 152 Odd Fellow loger
og 128 Rebekkaloger.
Historikk som ligger på Odd Fellow.no

Like trøstesløst høsttrist som sist høst……..
”Det er høst
høst uten trøst
like trøstesløst
høsttrist
som sist høst”…..

Måneden heter november og er – som kjent – slett
ikke av de morsomste. Regn og tåke siger innover
både landskap og sinn. Hver dag forkortes dagen
med noen verdifulle lysminutter som vi ikke får
igjen før langt utpå våren engang.
Men november har poesi i seg, og – ikke så lite
indre varme, hvis vi lar varmen slippe til!
I desember går vi i startgropen for å forberede jul,
men i november har vi tid for hverandre.
Stemmer ikke det?
Hvem er så hverandre?
At vi tar oss tid til å ”ofre” oss for våre nærmeste,
er mer enn selvsagt. Men hva med de som bor i vår
nest -nærmeste omsorgssirkel og som kunne trenge
en hånds- rekning, et lite ord, eller rett og slett et
tegn som viser at de ikke er glemt?
En kristenplikt var ordet de gamle brukte når de
strakte seg litt lenger enn det som gjaldt familien.
Begrepet synes å være i ferd med å forsvinne.
Ensomhets-syndromet legger seg over vårt
samfunn som en iskald, mørk novemberdag.
Politikerne kappes om å øke bevilgningene til
helsevesen og krisepsykiatri. Tenk om de kunne
klare å mobilisere de millioner av krisepsykiatriske midler som ligger gjemt i våre
velferds-hjem hvor alle har nok med seg selv?
november er en fin måned for nytenkning og ny
innsats.
Kristus sa det slik:
”Det dere har gjort mot en av disse minste små,
det har dere gjort mot meg.
Erling Dittmann

JULEKVELD I SKOGEN
Det var julekveld i skogen. Fjernt fra verdens ståk og larm
lå en rødmalt liten stue, heller fattigslig og arm
Der i stuen, som var dekket av den hvite julesnø
der lå gamlemor og gumlet på sitt siste stykke brød
Gjennom sprukne, frosne ruter titter julestjerner inn
på de salte juletårer på den gamles gamle kinn
og ved gruen, der det ulmet i den siste tyriflis
satt han gamlefar og drømte om en fordums julegris.
Bare armod var å spore på de gamles julebord
All den julemat de eide var en muggen fleskesvor
Og i taket glødet lampen som Myklerisk rubin
der den brente deres siste dråper juleparafin
Alt som hørtes denne julekveld av julelyd og låt
var de gamles såre julehulk samt julesukk og gråt
Over skogen ruget freden kun en dompapp satt og svor
i et julenek som viste seg å være fra i fjor
Da med ett av domme bjellers klang blir julefreden brutt
De blir dommere og dommere, men tier så til slutt
Og på stien opp til stuen høres glade juletrinn
Derpå dunker det på døren, det er noen som vil inn.
Men det var nok ikke julenissen, slik en skulle tro
Der i døren full av juleøl og julestemning stod:
en person med pels, Amerika-koffert, briller og sigar
Samt en juleklump i halsen, mens han hvisket: Mor og far!
Det var eldste sønn i huset og familiens sorte får
han som ingen hadde hørt ifra på fir'ogtyve år.
Men nå stod han der og julesang en julemelodi
mens han åpnet julekofferten med julegaver i.
Det var juletre med julelys og julegrøt med fett
og de gamle åt og koste seg og gråt en juleskvett
Og de før omtalte juletårer silte gang på gang
da de begge to fikk nye sett med tenner i presang
Stillhet senket seg i stuen, brutt av julerap og -stønn
fra de juleglade gamle og den julesendte sønn
Men da fram på julebordet sattes juledram og røyk
gjorde gamlemor et hallingkast så sengehalmen føyk
Dog mens julenatten senker seg med trollskap og mystikk
over juleglede, julestas og juleromantikk
lar vi julesangen slutte, for de gamles julekveld
ble jo nettopp slik vi ventet: Det ble jul alikevel!

Ansvarlig redaktør: Hans-Olav Fredriksen
Nordbyen 6, 3111 Tønsberg.
han-fre@online.no

mob. 41614378

”Patriarken” ønsker alle patriarker
med familie en fredfylt Julehelg og et
fremgangsrikt nytt år !

