
                    Kjære brødre og patriarker 

Vi nærmer oss sommeren og med den håper vi på 

lysere tider både hva vær og føreforhold tilsier. Våren 

har heldigvis vært nesten fri for Corona, selv om noen 

enda har slitt med pandemien. Våre møter har igjen vært 

avholdt på tilnærmet vanlig måte. Det er godt å se igjen 

brødrene fra hele vårt distrikt. Det har straks gått et år 

siden vi hadde siste installasjon av nye embetsmenn og 

jeg har det inntrykket at alle har stått på for loge og leir og derved bidratt til et 

gode loge og leirmøter i vårt distrikt.  

Våre Herolder har sammen med Rebekka sine Herolder vært på kurs i 

Horten hvor pensjonert kansellimedarbeider Kjell Bakken holdt et meget 

lærerikt kurs. Vi takker så mye for det. Distriktsrådet avholdt 

Storlogegradsmøte i mars hvor logenes Fung. Eks OM fikk tildelt 

Storlogegraden, en høytidelig og flott seremoni. 

Vi nærmer oss Storlogemøte som avholdes på Sundvollen i tiden 10-12 

juni 2022. Dette er Odd Fellow sitt høyeste organ. Her skal ny Stor Sire velges 

sammen med øvrige Storlogens kollegiet. Vår nåværende Stor Sire Morten 

Buan sier takk for seg etter 12 år som Stor Sire. 

Et ordtak sier at det er en tid for alt. I den forbindelse vil min tid som DSS 

snart være historie. Vår nye Stor Sire vil utnevne min etterfølger etter 

Storlogemøte i juni. Min etterfølger vil bli innsatt i sitt embede på leierens 

første møte i September måned. Dersom min etterfølger kommer fra Nord 

Fylket vil innsettelsen bli i Leir 28 Oslofjord, kommer vedkommende fra Sør 

Fylket vil innsettelsen bli i Leir 8 Vestfold. 

Jeg vil med dette takke for meg i de 8 år jeg har vært så heldig å inneha 

dette meget viktige embede. Jeg takker hver enkelt for den gode samtale, det 

gode håndtrykk og det gode samarbeide. Ikke minst må jeg få lov til å takke 

Distriktsrådets medlemmer gjennom 8 år og kollegier med OM/HP i spissen. 

Jeg ønsker selvfølgelig min etterfølger alt godt og lykke til i arbeidet for 

et godt Odd Fellow distrikt 8 Vestfold. 

Til slutt – en riktig god sommer til hver enkelt med familie. 
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