
         Leir nr. 8 Vestfold I. O. O. F 
 

 

Nyhetsbrev  
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Siden sist…  
Da er året 2021 i ferd med å gå over i historien. Det har sammenlignet med fjoråret hatt mye 

i første halvdel, som vi også måtte takle i 2020. Dette med Covid 19 er nok noe vi må leve 

med i nærmeste fremtid, økende smitte over nesten hele landet i skrivende stund sier sitt.  

Så kommer meldingen som vi har tenkt vi skulle slippe å få i år. All Loge- og Leirvirksomhet 

skal opphøre midlertidig, og vi må følge sentrale og lokale smittevernregler. Det betyr at vårt 

planlagte julemøte i Larvik er avlyst.  

Alle Patriarker ønskes en fredfull julefest, og at vi samles om ønsket om å ta vare på 

hverandre. Jeg tar også med et ønske om et godt og fredfullt nytt år. 

Herold 
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Julehilsen fra Hovedpatriarken 
Selv om våre felles arrangementer er blitt avlyst, vil jeg ønske alle Patriarkene og deres 

familier en riktig god og fredelig jul, med videre ønske om et godt nytt år, med mange 

positive hendelser. La oss få fine opplevelser ved leirbålet og ved taffelet i det nye år, som 

kan være en berikelse for oss alle. 

Vel møtt i 2022. 

Med patriarkalsk hilsen 

Geir Ståle Aursnes 

HP. 

  

Siste møte: 

18.11 DGL + Galla 
Mer enn 45 patriarker fant veien til vår Leirslagning, som hovedsak hadde Befordring til Den 

Gylne Leveregels grad til åtte patriarker, på programmet. 

De åtte var følgende: Svein Olav Langeby, Loge 48 Færder, Kåre Trollsås, Loge nr. 48 Færder, 

Bent Jarle Lundeby, Loge nr. 48 Færder, Bjørn Tønseth, Loge 120 Colin Archer, Thor Magne 

Malmquist, Loge nr. 26 Svenør, Rolf Hjelmeland Johannessen, Loge nr. 48 Færder, Ronny 

Østberg Borgersen, Loge nr. 120 Colin Archer og Ole Henrik Pettersen, Loge nr. 48 Færder. 

Restauratøren serverte Lammestek med tilbehør, som smakte helt fortreffelig. 

Neste møte: 

Julemøte 16.12. Arbm. 
Årets julemøte er lagt til det nye Logehuset i Larvik den 16. desember kl. 19. Dette er 

dessverre blitt avlyst av smittevern-messige årsaker.  
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EKSTRA NYTT FRA STORLOGEN 
  

Til: Storrepresentant og Overmester  Oslo 8.    desember 2021 

 Kopi: DSS, Utnevnte Storembedsmenn, Sekretær, HM/HP 

Ekstra Nytt fra Storlogen – desember 2021 
Smittevern og møtegjennomføring.  

Regjeringen, med støtte fra fagekspertene, har innskjerpet forskrifter og gitt nasjonale retningslinjer 

for å begrense ytterligere belastninger på helsevesenet i forbindelse med koronapandemien. 

Smittesituasjonen er uoversiktlig, og helsemyndighetene er usikre på hvordan den nye mutasjonen, 

omikron, vil påvirke behov for innleggelser og behandling. Det som synes sikkert, er at den nye 

varianter er vesentlig mer smittsom. 

Både innføring av «1-meteren», munnbind, antallsbegrensninger og skjenkestopp indikerer at Norge 

igjen må ta et krafttak for å redusere smittespredningen. 

Som en følge av dette, anbefaler Storlogen alle enheter å utsette all møteaktivitet til over jule- og 

nyttårshelgen. Vårt ansvar er å beskytte våre medlemmer og at vi gjør det vi kan for å hindre at mulig 

smitte spres i våre lokaler. 

Storlogen er innforstått med at dette er inngripende tiltak, men er av den oppfatning at vi kollektivt 

må stå sammen om å bekjempe en pandemi vi ennå ikke har sett slutten på.  For å sikre en god jul til 

alle, er det nå viktig å gjøre det vi kan for å hindre smittespredning. Det blir en viktig oppgave for alle 

å følge myndighetenes retningslinjer og anbefalinger. 

Samtidig minner vi om at vi har et ansvar overfor våre søstre og brødre som trenger vår hjelp og 

støtte i en vanskelig tid. Ikke glem å holde kontakten. 

Ta vare på hverandre. 

 

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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Julehilsen til patriarkene julen 2021.  
 
Gode Patriarker. 
 
Jeg kjenner ikke noen andre enn leirmedlemmer i Odd Fellow Ordenen som 

kjenner dette merkelige ordet Paran. Paran beskriver jo det området som Moses 
vandret i med Israelsfolket i førti år. Når vi samles til leirslagninger er det ikke for å få 

inngående geografiske kunnskaper om denne ene av Sinaihalvøyas tre eller fire ørkener. Paran er rett og slett et 
sinnbilde på «hvor hver og en av leirens patriarker bor, og hvor han lever sitt liv».  

Leirslagningene skal lære oss om livet i den store målestokk der logen lærte oss om livet i det tette og nære. 
Eller som det har blitt sagt:  

«I logen er den store verden lukket ute.  I leirens står vi midt i den store verden.» 
Et bilde som vi ofte bruker mot slutten av leirens grader er at den enkelte patriark er Ordenens ambassadør i 

sitt livsområde. Jeg har stusset på om vi i begrepet ambassadør har et godt nok talene bilde om hva Ordenens 
egentlig forventer av den enkelte patriark. En ambassadør blir for de fleste en noe fjern og formell figur som 
holder seg til de diplomatiske sirkler.  

Hadde vi vært mer tjent med å finne et mer aktivt medlevende bilde? 
Med all den etiske innsikt og livsvisdom vi får med oss i logegradene og senere i leirgradene, er vi rustet til en 

aktiv innsats i de samfunn og situasjoner som vi kommer opp igjennom livet. I tillegg kommer de anbefalinger 
som Ordenens budord gir oss. Verdiene og budordene trenger neppe ambassadører, men de trenger 
observatører, handlere og entreprenører. Vi sier jo over alt i våre tekster at ord ikke er nok, men må omsettes i 
handling. 

 
I alles Paran har det i de siste par årene forgått en kamp for tilværelsen som vi ikke har sett i Norge siden 

siste krig. Familieøkonomien har for mange vært sprengt i stykker. Foreldre har blitt permittert og oppsagt. 
Ungdommers studier er satt på vent. Yngre menneskers yrkesveier er blitt sperret eller stengt. Godt voksne 
mennesker er falt ut av arbeidslivet for godt, selv om dettes sterkeste ønske er å få fortsette. I kjølvannet av alt 
dette følger store psykiske belastninger. 

 
I bøkene hvor vi henter leirsymbolikken fra, finnes det en rekke mennesker som levde, handlet og var aktive 

ut fra sin samtids forutsetninger. De var deltakere i livet slik vi kjenner det i skikkelsene til Abraham og Jokebed.  
Vi ser skikkelser som Isak og Rebekka, Jacob, Lea og Rakel. Og ikke minst Moses som ledet sitt folk fra 
fangenskap til frihet. Vi kjenner også hans søsken, nemlig Aaron og Mirriam. Alle disse skikkelsene er blitt tidløse 
sinnbilder på empati og ledelse. De er våre forbilder på et delaktig liv. 

 
Spesielt opp ved juletider hvor landet vårt både er kaldt og mørkt, trenger vi dem som er våkne observatører 

for mennesker som lider. Hver enkelt av oss har en oppgave i vårt eget livs Paran, å gjøre en forskjell for dem 
som blir oversett og som trenger vår hjelp. La oss huske at leiren for hver enkelt av oss er et lærested i Tro, Håp 
og Barmhjertighet.  Jeg ønsker hver enkelt av dere en berikende og styrkende julefeiring. 

 
Med patriarkalsk hilsen 
Morten Buan 
Stor Sire 
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Julehilsen 
 
   Julen for meg er perioden fra 1. desember/ 1. søndag i advent og frem til rett over 

nyttår. 

Jeg vet godt, at forretningene sender ut 

julekataloger og annet brosjyrematriell allerede 

i oktober. 

Men det kan ikke endre på min juleperiode. 

Det er faktisk en artig tanke, hvis vi sier, at 

juleperioden er fra 1. desember til 6. januar, så 

er nesten 10 % av vår tid opptatt av julen og 

dens høytid. Blir vi 80 år, vil det si, at vi 

sammenlagt er opptatt av julehøytiden i 8 år, og 

det er enten man liker jul eller ikke. Så kjære 

brødre/patriarker la oss flyte med i 

julestrømmen og nyte denne søte juletid.  

   Jeg har lest litt om våre vikinger, og deres 

juletradisjoner. En gang var den norske kongen 

”Harald Hårfager”  på julebesøk hos de danske 

vikingene. De drakk julen inn. 

Det vil si, at begrepet jul har eksisteret lenge før 

det var noen i de nordiske land, som kjente til 

Kristendommen. Det var først på 700 - 800 tallet, man hørte litt om Kristendommen, og 

som vi jo vet, var det Olav den Hellige, som kristnet Norge. 

Kanskje er det nordboerne, som har funnet på ordet jul. I sin opprinnelse har ordet jul 

ikke noe med kristendommen å gjøre. Ordet er rent hedensk, og betyder ”festene” – ikke 

festen - men nettopp flere fester. Det var gilder og offerfester man holdt på den tiden.  

   Disse offerfestene holdt man, først og fremst i de enkelte hjem. Deretter fortsatte 

man sammen med naboer, venner og bekjente i tempelhusene under ledelse av en 

hedensk prest. Disse fester kunne vare i flere dager. 

Man ofret til gudene, man drakk til sine guders ære – alt sammen for at sikre seg et godt 

utbytte neste år. Det var gudene  Odin, Njord og Frøj man ofret til. 

   Alt tyder på, at det var julefestene i hjemmene, som var julens høydepunkt, og at det 

er her man finner starten på det, vi i dag kjenner som våre julefester.  

    Da kristendommen ble innført, så man velvillig på disse hedenske hjemmene – og 

familiefestene, - når man henla denne festen til kvelden den 24. desember, og så lot man 

være å drikke til gudenes ære, det skulle derimot drikkes Jesu Kristi og jomfru Marias 

skål og for fred og et godt år. 

        Kirkens menn var av politiske grunner meget tolerange. 
Samlingene i tempelhusene ble erstattet av gudstjenestene i kirkene. De kristnes forsøk 

på at erstatte ordet Jul med Kristmesse mislykkes totalt i Norden.  

Men i England lykkedes det: Christmas, som betyr jul, kommer nettopp av ordet Christ- 

mass, som betyr Kristmesse. 

   Til julen er det knyttet mange historier og traditioner, ja man kan fristes til å si 

overtro. 
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     Mange av de gamle skikkene ble  med over i den kristne jul, hvor det blev drukket, 

og slossing hørte med tradisjonen. Dette var en så vanskelig situasjon, at man i de eldre 

kirkelovene bestemte, at det i julehelgen skulle være fred. 

Det ble vedtatt, at enhver form for voldelige handlinger skulle bli straffet betydelig 

hardere, enn de ellers ville blitt. I juletiden var det ikke rom for brudd på den 

alminnelige rettsoppfatning. Dette ble sett på som et brudd på gudsfreden. 

 

Med dette er det en stor glede for meg å overbringe de beste ønsker til dere og deres 

familie om en gledelig jul og et godt og lykkebringende nytt år. La så høytiden være 

over oss, la oss nyte julen og nyttåret i fred, fordragelighet og velbehag. 

 

 

 Med broderlig hilsen i  

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 

 Bjørnar Andreassen 

Distrikt Stor Sire 

 

Julehilsen fra NOFA Vestfold 
 

 

Julen 2021 

Gode medlemmer i NOFA Vestfold. 

Vedlagt følger vår årsrapport for 2021, som er preget av pandemien. Vedlagt følger også 

våre reviderte vedtekter, som er godkjent av NOFAs Råd sentralt, tidligere statutter slettes 

Tiden vi lever i nå er spennende med nye smittetall hver dag. Det er viktig å beholde håpet 

om en bedring og så må vi være flinke til å følge myndighetenes råd og å ta vare på 

hverandre.  

 

 

 

 

Rådet i Det Regionale Akademiet, NOFA Vestfold, sender dere alle våre beste ønsker om en 

fredelig julehøytid med deres nære og kjære og et fremgangsrikt nytt år i Ordenens tjeneste. 
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Vi håper å se mange av dere på vårt vårseminar i Sandefjord 19. mars 2022. 

Med matriarkalsk hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet 

for NOFA Vestfold 

Turid Tuft 

leder  

Møteprogram 2022 

1. halvår 

20.01 Regnskap/budsjett 

17.02 DKP+ Galla 

12.03 DEK-grad seminar 

17.03. Arbm. 

19.03 Vårseminar NOFA Vestfold 

21.04 P+ Galla 

19.05 Arbm. 

Et lite Ole Brum sitat å ta med inn i Julen: 

Nasse Nøff satt alene nede ved elven. Tittet på sitt eget speilbilde. Følte seg litt ensom... Så 
kjente han en pote på skulderen, snudde seg og så at det var bestevennen Ole Brumm. 
Nasse smilte med et tårevått øye og sa: "Hvordan visste du at jeg trengte en venn?" 
Ole Brumm svarte: "Når man har venner som ligger nærmest hjertet, hører man at det andre 
hjertet roper." 

1. HM 
Trond Anderson, Tlf. 90728191 E post: ofleir81hm@oddfellow.no 

Herold:   

Åge B. Eriksen,  

Sjøstrand 6 

3209 SANDEFJORD 

Tlf.: 90019578 Epost: abe-eri@online.no  

mailto:ofleir81hm@oddfellow.no
mailto:abe-eri@online.no

