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Så har vi startet på siste økt av denne embedsperioden. NY LEIR har blitt innført. Vi
får håpe at dette på lang sikt vil virke positivt på leirinstitusjonen. Elektronisk
kommunikasjon blir stadig viktigere. Storlogen sender nesten all informasjon
elektronisk. Der det tidligere ble sendt ut brev, har epost og websider snart overtatt.
Det spares store beløp til trykking og porto. Hos oss tenker jeg på
kontingentinnkreving, terminlister, særlov, lov for leire, handlingsplan, kallelser og
mange andre meldinger og til slutt, men ikke minst, “Patriarken”. Det blir enklere med
flere utgivelser når en slipper veien om trykkeriet. Nå ligger “Patriarken”, terminlista,
særloven og handlingsplanen på vår WEB-side. Man må dit for å finne disse
dokumentene.
Den delen av patriarkene som fremdeles får mottatt meldinger pr brev blir stadig
mindre. Så får vi håpe at dette ikke blir for upersonlig og således skaper avstand.
Mange mener fortsatt at papir i handa er best. Eldre patriarker, som ikke bruker data,
kan lett føle seg utenfor. Derfor er det svært viktig at disse blir tatt ekstra vare på.
En annen fordel med web-sidene er mulighetene til å se hva andre loger og leire driver
på med. Her er muligheter til raskt å få impulser og gode ideer.
Jeg var inne på leir nr. 25 Glomma sin webside og så på deres leiravis ”Fløter`n”. I en
av utgavene refererte de resultatene fra en spørreundersøkelse blant patriarkene. Hvilke
tiltak kunne bedre interessen for leirslagningene? Det er nærliggende å tro at disse svar
ville være representative også for vår leir. Svarene var gruppert som følger:
•
•
•
•

Større bevisstgjøring av leirens og Ordenens arbeid.
Mer fordypning i gradene.
Oftere innholdsrike ettermøter med for eksempel foredrag.
Erkjennelse om at øving for aktørene er viktig og at det virker.

Med innføring av Ny Leir, Utviklingsarbeid, Yngre Patriarkers Aften, terminfestede gradsarbeid og
nyinnsatt Foredragsnemnd må de tre første punktene være vel tatt vare på hos oss. Nye drakter,
rekvisitter og nytt ritual har gjort perfeksjonering av gradsspill nødvendig. Driftige embedsmenn
skaper interesse og engasjement og resultatet blir kvalitet.
Så er det iverksatt en uravstemning blant patriarkene om leir 8 skal deles. Det har lenge vært
diskutert, men kanskje nå aktualisert fordi Rebekkaleiren har startet en slik prosess. Et godt
argument for deling er at engasjementet øker siden flere må bli engasjert I embeder.
Kollegiet I leir 8 har diskutert dette og landet på et enstemmig vedtak om ikke å tilrå slik deling.
Årsakene er mange. Vi lever ikke i noen form for overflod slik at det er skikkelig konkurranse om å
få embeder. Tvert i mot er det i dag store problemer med å få folk til å stille. I logene skjer det en
forgubbing og medlemstallet synker. Var man i den situasjonen at en loge ville knoppskyte, da
kunne det virkelig være grunnlag for deling av leiren. Dessverre virker dette altfor fjernt.
En naturlig deling av leiren ville være at de 4 logene i sydfylket fortsetter som nåværende leir og de
4 Iogene i nordfylket danner ny leir med hovedsete i Horten. De 4 logene i syd ville kanskje klare
det, men i nord blir det langt verre. En loge har et svært labert fremmøte i leiren. Det er tvilsomt om
nordfylket ville klare å drifte en ny leir.
Man burde kanskje vente noen år for å se om trenden snur. Det har ikke vært noen markert stigning
av fremmøtet etter ny leir. Det eneste som virkelig har steget de senere år er prisen på mat og drikke
og det virker ikke positivt på fremmøtet..
Uansett hva resultatet av avstemningen blir, er leirinstitusjonen helt avhengig av engasjementet hos
den enkelte embedsmann og patriark. Jeg føler at de ytre rammer nå virkelig ligger til rette for et
rikt og interessant leirliv. Visjonen er ”Det Gode Møtet”. Det må være lærerikt og interessant og
delta på leirslagningene.
Gammel indiansk ordtak:
"En indianer satt og snakket med sitt barnebarn han sa: i alle mennesker bor det to ulver som sloss.
Den ene er ond. Det er sinne, frykt, misunnelse, sjalusi, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, løgn,
hovering, overlegenhet og egoisme. Den andre er god. Det er glede, fred, kjærlighet, håp, ro,
ydmykhet, velvilje, empati, sannhet og tillit. Hvilken ulv vinner? spurte barnet. Den du mater, svarte
bestefaren".
Hvilken ulv mater du?
Med patriarkalsk hilsen
i Tro, Håp og Barmhjertighet

Geir Eggum
Hovedpatriark.

Møteplan for våren 2013
ODD Fellow Klubben
TRES ENCADENADOS
09.01.2013
16.01.2013
23.01.2013
30.01.2013
06.02.2013

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

13.02.2013
20.02.2013
27.02.2013

19:00
19:00
19:00

06.03.2013
09.03.2012
13.03.2013
20.03.2013

19:00
19:00
19:00
19:00

Nyttårsmøte
Møte
Venneaften
Møte
Nominasjons
møte
Møte
Årsmøte
Innsettelse av
nytt styre
Møte
Klubbtur
Møte
Avsl.møte

Møtene holdes på hotell Terraza Mar Sun
Suite, Avenida Palmeras nr 5 i Puerto Rico
Fremmøte 30 min før møtet begynner.
Alminnelig pent sommerantrekk.
Ledsagere kan delta på den sosiale del av
møtene.
Kontaktinformasjon:
Solfrid Alme Leder tlf. 00 34 690 872 577
Robert Hurlen Sekretær 00 47 906 88 908
Ragnhild Stangvik Olsen Nestleder
00 34 693 865 641
Hans-Olav Fjørvoll kasserer
00 34 664 113 182
www.oddfellowklubbengc.no

MØT SÅ OFTE DU KAN !

Thomas Wildey
Undertegnede har kommet over et dikt om Ordenens
stifter Thomas Wildey, som er ført i pennen av vår
avdøde Eks OM Rolf Ellingsen.:
De kalte ham fader Wildey, en menneskevenn med
vilje og styrke.
I sitt hjerte han søkte det sanne,
Skjønt bak hans panne var kløkt og visdom.
En kraftkilde, en mann med visjoner.
Han stemte sinnene hos millioner.
Han knyttet båndene fra bror til bror,
og overalt hvor denne såmann for
vokste broderskapet.
De kalte ham fader Wildey
en enkelt mann, en grånende kjempe.
En menneskevenn, som stille og dempet
gav oss en arv.
Kjære brødre.
Denne arv er opphavet til at vi i dag kan glede oss over
at vi er tilsluttet Odd Fellow Ordenen.
Mbh i V.K og S.
Eks Storrepr.
Haakon Ragnar Henriksen
Thomas Wildey var født den 15/1-1782.
Gikk 5 år på skole i London. Han begynte i lære
som smed 14 år gammel. Arbeidet som smed i 7 år.
Utvandret til Amerika som 35 åring i 1817.
Han var da nygift med sin kone Sara.

DEN UAVHÆNGIGE
NORSKE STORLOGE AV ODD FELLOW ORDENEN
(I.O.O.F.)

Sandefjord, 30.01.13
DISTRIKTSRÅDET
Distrikt 8 Vestfold

Bør det etableres en Leirforening i Vestfold
med tanke på å dele eksisterende Leir?
Med jevne mellomrom dukker spørsmålet om deling av leiren opp. Distriktsrådet møtte Stor Sire
Morten Buan 27.11.12 og drøftet problemstillingen. Stor Sire var tydelig på at Leir 8 Vestfolds
patriarker måtte uttale seg i saken, og han ba Distriktsrådet å legge til rette for innhenting av
nødvendig informasjon. Denne henvendelsen er en oppfølging av dette.
Bakgrunnsinformasjon:
Leirens formål er gjennom undervisning å høyne forståelsen for og styrke følelsen av gjensidig
forpliktelse overfor hverandre, samt støtte all Odd Fellow gjerning.
Leir 8 Vestfold har ved årsskiftet 443 patriarker. Leiren hadde foregående år en fremmøteprosent på
15.9%. Leiren har kr 214 518 på konto.
Argumenter for:
Odd Fellow huset i Sandefjord er sprengt når 20% av patriarkene er til stede. Mange unnlater å møte
av den grunn. Dermed kan man ikke realisere Leirens formål.
Det blir flere muligheter for Eks OM’er og logebrødre når flere embeder må besettes.
Argumenter mot:
Å dele leiren innebærer å bryte opp i eksisterende sosiale relasjoner. Det blir mer krevende å skaffe
embedsmenn. Opprettelsen av en ny leir vil kreve økonomiske uttellinger. Det er ikke flere som er
interessert i å delta i Leirslagning og Stockfleths gate 22 i Sandefjord er stor nok.
Patriarkene i Leir 8 Vestfold får denne orienteringen som er sendt ut av Distrikt Stor Sire Dag Virik
30.01.2013. Som Patriark skal du ta stilling til spørsmålet:
Bør det etableres en Leirforening i Vestfold med tanke på å dele eksisterende Leir?
Du har tre svaralternativer: Ja - Nei - Vet ikke. Send ditt svar til din loges Storrepresentant innen
torsdag 21. februar 2013.
Distriktsrådet har møte 26. februar der opptellingen av svarene vil finne sted, og Stor Sire vil bli
orientert 27. februar 2013.
Det er viktig at du lar din stemme bli hørt slik at denne saken får den tyngden den fortjener, og slik
at den kan avsluttes som evig diskusjonstema/alternativt utløse aktivt arbeid i en Leirforening.
Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Dag Virik
DSS

Ansvarlig redaktør:
Hans-Olav Fredriksen
Nordbyen 6 - 3111 Tønsberg
mob. :41614378
e-post.: han-fre@online.no

Vi befaler eder å besøke de
syke,
hjelpe de trengende,
begrave de døde og
oppdra de foreldreløse

