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FRA HOVEDPATRIARKENS TELTFRA HOVEDPATRIARKENS TELTFRA HOVEDPATRIARKENS TELTFRA HOVEDPATRIARKENS TELT

Kjære PatriarkerKjære PatriarkerKjære PatriarkerKjære Patriarker

Når disse linjer skrives er vi i slutten av forberedelsene til den «søte juletid,»
og i denne hektiske og aktive perioden ved årets slutt, kan noen refleksjoner
være på sin plass. Det som slår meg er, - at nå blir vi minnet om at det er noe
som heter stjerner. Det henger stjerner i vinduer, på grantrær og de glitrer i
nær sagt alle sammenhenger. En kan være fristet til å spørre, hvor i all verden
er de resten av året? Det med stjernene får meg også til å tenke på de gamle
patriarker som er våre idealer, og som har gitt oss en identitet som Odd Fellow
brødre i leirsammenheng.
Patriarkene var veldig opptatt av stjerner. Stjernene var en viktig del av livet
deres der de sammen med sin familie og slekt dannet små nomadesamfunn
som var på en evig vandring i barsk natur sammen med sin buskap.
Stjernene var da en viktig del av tilværelsen. De var der som en påminnelse om
at verden er noe mer enn den konkrete jordiske tilværelse som disse enkle 
naturmenneskene levde i. De fikk det vi kan kalle en guddommelig inspirasjon
til å utvikle en gudstro som vi fremdeles tusener av år senere aksepterer og
tror på.Denne troen har endret karakter på sin pilegrimsgang gjennom
historiens tid og rom, men har hele tiden beholdt grunntanken og ideen om at
menneskene har en hovedoppgave i livet, nemmelig å dyrke det gode.
Derfor kan det bli en form for gudstjeneste å gå ut en stjerneklar natt, « i den
søte juletid,» og nyte synet av den evige og uendelige verden av stjerner i den
mørkeste tid på året.Vi møter også stjernene i vår Leir, og det fantastiske å
være med og ta del i leirarbeidet under stjernene i Vennskapet, Kjærligheten
og Sannhetens navn.

Jeg ønsker alle patriarkene i Leir nr. 8 Vestfold velkommen til et nytt
arbeidsår i det godes tegn under stjernene.

I Tro, Håp og Barmhjertighet.

    Hovedpatriark





Redaktøren takker for begge disse interressante innlegg til Patriarkens 
Jule/nyttårsutgave 2007-2008, og benytter anledningen til også å takke de som i det

året
som nå ebber ut har bidratt med stoff!

GODT NYTT ÅR!



Møteliste Leir nr. 8 Vestfold

Våren 2008

3. januar Arb.møteRegnsk./budsjett(Larvik)

7. februar P + Galla

6. mars DGL + Galla

3. april P + Galla

1. mai Intet møte

4. Arbm.

Å utbre vennskapets, kjærlighetens og
sannhetens grunnprinsipper blandt 

menneskene,
å undervise dem I kjærlighet til Gud

og deres neste,
og lære dem at ord ikke er nok,

men at disse lærdommer må omsettes
til handling

for at hver enkelt etter evne
kan bidra til menneskenes

forbedring og fullkommengjørelse
er Odd Fellow Ordenens formål

MØT SÅ OFTE DU KAN!

Oppfordring

Til alle brødre i Odd Fellow

Ordenen

Har du aldri opplevd

Logenes nyttårs-

møte, som avholdes

første uken i januar?

Da bør du stille!

Dette er etter undertegnedes
mening et av de fineste

rituelle møtene vi har.

Enten sammen med en

Rebekkaloge og eller

med innbudte ledsagere.

Møt frem

du vil få en positiv overraskelse.

Hans-Olav Fredriksen

Red.

Nyttårsønsker til alle Patriarker

og deres familier

fra “Patriarken”!!
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