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VVii  øønnsskkeerr  aallllee  BBrrøøddrree  oogg  PPaattrriiaarrkkeerr  eeii  rriikkttiigg  GGoodd    PPååsskkee  !!  
--  oogg  PPaattrriiaarrkkeennee  vveell  mmøøtttt  ppåå  GGjjøøvviikk  ddeenn  1188..aapprriill  ……  

FFFrrraaa   iiinnnnnnhhhooollldddeeettt:::   
Hovedpatriarkens hilsen, m.m. ( side 2 og 3) 

Heidmork 60 år ( side 5 ) 

Til ettertanke fra Konrad ( side 6)  

Handlingsplanen for 2012 – 2014 ( side 7 og 8)  

Fra Innvielsen på Gjøvik ( side 10 ) 

Fra våre andre to møter ( side 11 og 12 ) 

 

ii  ØØSSTTEERRLLEENN  
  
  

NNeesstteenn  ””rreekkoorrdd””  ppåå  GGjjøøvviikk……  

  

Hele 114 Brødre/Patriarker hadde funnet veien til Gjøvik for å overvære Opptagelsen 
av 15 nye Patriarker. Bare da Stor Sire Harald Thoen besøkte oss i 2009, var vi flere 

Eks Storrepresentant 
Ingvar Berge ble hedret 

under møtet på 
Lillehammer. Se side 4 

 

NNNeeettttttaaavvviiissseeennn   fffooorrr   LLLeeeiiirrr   nnnrrr...   111000   ØØØsssttteeerrrllleeennn...      –––   NNNrrr...   111000,,,   PPPåååssskkkeeennn   222000111222   
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Blant flere flotte sanger som hyl-
ler vår og livskraft, er  

Asmund Olavsson Vinjes dikt  
”Våren” min favoritt: 

”Enno ein gong fekk eg våren at sjå 

for våren at røma. 

Heggen og tre som det er blomar på 

eg atter fekk sjå bløma. 

Enno ein fekk eg isen å sjå, frå landet å fljota, 

snoen å brånaog fossen i Aa 

å fossa og brjota. 

Graset det grøne eg enno ein gong fekk 

skoda med blomar; 

enno eg høyrde at vårfuglen 

song mot sol og mot sumar………….” 

 
 

GGooddee  PPaattrriiaarrkkeerr!!   
Våren kom tidlig i år, allerede nå, i midten 
av mars. Vi kan ikke helt tro det, men sola 
varmer, snøen er helt borte i lavlandet og 

mange av trekkfuglene er tilbake.   
   Når jeg hører mer og mer intens fugle-

sang i solskinnet, går tankene til den enkle 
sangen som vi lærte tidlig i livet: ”Alle fug-

ler små de er, synger alle dager”. 
Vårblomstene titter fram flere og flere. 

 

 
Vi har 3 Leirslagninger nå bak oss i år. Oppta-
kelsen i Patriarkgraden på Gjøvik 11. januar 
av nye 15 patriarker, på Hamar 8. februar og 
med regnskap og rapporter og på Lillehammer 
9. mars med det tradisjonelle ettermøtet med 
god mat og interessant fordrag.  
 
GGooddtt  ffrraammmmøøttee  ……  
Alle 3 Leirslagningene har hatt godt fremmøte 
og god atmosfære. Det gleder sittende em-
bedskollegium og HP og viser at vi lykkes med 
å videreføre de gode tradisjonene i Vår Leir. 
    Det gir også inspirasjon og overskudd til  
fortsatt helhjertet innsats framover. Men det kommer ikke av seg sjøl. Det kreves forberedelser 
og innsats til hver Leirslagning. Spesielt gjelder det øving og tid til å perfeksjonere gradsgrads-
spillene. Formidling av det etiske budskapet på en troverdig og engasjert måte fra aktøre-
ne/embedsmennene er krevende, men også meget givende når det blir bra. 
    Jeg er glad for å kunne rette stor takk til mine Embedsmenn for det arbeid og den 
innsats som nedlegges og det samarbeidet og samholdet vi har opprettet. 
 
GGrraaddssssppiilllleennee  ……  
Leirslagningen i januar ble en opplevelse jeg seint vil glømme: En logesal fylt til trengsel 
med gallakledde patriarker, høytidlig opptagelse av hele 15 patriarker, en vel gjen-
nomført seremoni. Det var bare å nyte gjennomføringen. Den var ikke bare ”tilfredsstillende”, 
men flere av aktørene hadde en ypperlig framføring … Og på ettermøtet var det stor  
feststemning. ( kfr. side 10 ) 
 

FFoorrssøøkkssoorrddnniinnggeenn  ……  
Evaluering av forsøksordning med nye rammer for Leirslagning er nå gjennomført. Evaluerings-
skjemaet var utformet av Storlogen og Storsire ba om å få direkte tilbakemelding om resulta-
tet. Vi har mottatt 45 svar fra i alt 65 utdelte skjemaer. Svarene har gitt en nokså entydig 
hovedkonklusjon om anbefaling, men det må gjøres tilpasninger.  

 
Fortsettes neste side … 
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Fortsatt fra forrige side 
Hovedkonklusjonene og kommentarene fra vårt Embedskollegium som er sendt  
Storlogen er som følger: 

Forslaget til nye rammer for Leirslagning som fremhever Leirens egenart og historie er 
spennende og interessant. Teksten til åpning og lukking har blitt godt mottatt.  

Evalueringen viser at 84% anbefaler prøveordningen, men med justeringer. Her må det 
bemerkes at vi har kjørt prosjektet uten de nye teltene og ny plassering av Embedsmenn. 
Dermed mangler vi en vesentlig del.. 

Innmarsj og utmarsj er godt mottatt og fungerer greit. Bål og stjernehimmel har gitt god 
leirstemning. Men sjøl om 1 HM har instruert før møtene, har det vært litt usikkerhet og 
uryddighet med å finne plass i salen. Den vanligste negative bemerkningen er at Patriarke-
ne må komme til ro og orden etter innmarsj og ved utmarsj. Men ved en prøveordning må 
en jo tåle litt ”uregelmessigheter” …  

Det har også vært litt uryddighet når patriarker skal forlate salen under møtet, blant annet 
for å gjennomgå Utviklingsprogrammet, spesielt når de sitter spredt. Det samme gjelder 
utmarsj.  
Etter evalueringen har vi gjort justeringer i måten Patriarkene tar sete i og forlater salen på.  

Det gjenstår 2 møter. Gradstildeling den 18 april på Gjøvik og vårmøtet på Fagernes 4.mai. 
Håper møtene kan bli en god opplevelse for oss alle. La oss igjen fylle salen til trengsel. 

II  mmeelllloommttiiddaa  øønnsskkeess  aallllee  PPaattrriiaarrkkeerr  oogg  BBrrøøddrree  eeii  rriikkttiigg  GGOODD  PPÅÅSSKKEE  !!  
MMeedd  ppaattrriiaarrkkaallsskk  hhiillsseenn  ii  TTrroo,,  HHååpp  oogg  BBaarrmmhhjjeerrttiigghheett  

Arne Aafoss 
Hovedpatriark 

 

Leirens økonomi. Kontingentforhøyelse … 
Som de fleste av dere har registrert, har kontingenten i år blitt økt fra kr. 300,- til kr. 
400,-/år. Den viktigste årsaken til kontingentforhøyelse er at vi de siste to årene har  
hatt underskudd i regnskapet.  

Imidlertid har vi hatt en økonomi som har vært såpass god at vi har tålt underskudd også. Men 
vi kunne jo selvsagt ikke fortsette å kjøre med underskudd over lengre tid. Kontingenten har 
vært uforandret i ganske mange år, og en økning på kr. 100,- oppleves vel som moderat.  

OOvveerrsskkuudddd  ii  åårr  ……  
Når det gjelder årets budsjett, er det noen endringer fra forrige år. Disse endringene gjør at vi 
har budsjettert med er overskudd på ca. kr. 22.000,-. På inntektssiden er medlemskontingen-
ten budsjettert med kr. 62.000,- mer enn i fjor. Årsaken er, som sagt, årets økning på kr. 100,-
. 
    Under posten ”Andre inntekter” har vi satt av kr. 5.000,- mot tidligere kr. 2.000,-. Denne 
økningen skyldes at vi forventer momskompensasjon i år. Det har vi ikke hatt tidligere.  
    Når det gjelder utgifter, har vi også på det området tatt høyde for en økning. Lokalutgiftene 
vil øke bl.a. på grunn av nye logelokaler på Hamar. Husleia der er blitt høyere enn tidligere. 
Vi kan også forvente at vi bruker de nye lokalene noe mer på Hamar enn tidligere.  

NNyyee  uuttggiiffttssppoosstteerr  ……  
Vi har videre budsjettert med to nye utgiftsposter i år. Det første er ”Leirens støttefond - andre 
bidrag – diverse”. Her har vi satt av kr. 10.000,-. I 2011 har vi bl.a. gitt et beløp til vår nye 
dameloge ”Sarah” på Gjøvik. Vi vet ikke om det blir noe tilsvarende i år, men vi har i hvert fall 
tatt høyde for at det kan skje. 
    Under posten ”Støtte til interne formål” har vi budsjettert med kr. 5.000,-. Dette er også en 
ny post. Årsaken til denne nye utgiftsposten er at vi ser for oss at vi kan betale noe til f. eks  
eksterne foredragholdere på ettermøtene.   
Totalt sett har Leir 10 Østerlen en sunn og god økonomi. Vi kjører en nøktern linje når 
det gjelder utgiftene, samtidig som vi har en relativt lav årskontingent. 

Svein Frislie 

Skattmester 
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Ordensvita:  

Embeder i Logen : 

Sekretær  1972 – 1973  
Undermester  1979 – 1981  
Overmester  1981 – 1983 
Fung. Eks OM  1983 – 1985 
Storrepresentant 1987 - 1989 

I vår Leir: 

2 Høvedsmann  1977 – 1979 
Yppersteprest 1981 – 1983 
1 Høvedsmann 1983 - 1985 
Hovedpatriark  1987 – 1989 
Fung. Eks HP  1989 – 1991 
Storrepresentant 2000 – 2011 
 
Storlogegraden: 01.01. 1984 
25 års Veteranjuvel: 1993 
40 års Veteranjuvel: 27.03.2008 

 

TTAAKKKK  IInnggvvaarr!!    
De fleste vil være kjent med at Ingvar Berge av 
helsemessige årsaker måtte be om avløsning før 
hans tid som Storrepresentant for Leir nr. 10 
Østerlen var over. 

Ingvar var en ivrig Storrepresentant. Vi er mange som har hatt 
gleden av hans engasjement for Leiren, ikke minst hans engasje-
ment rundt våre ritualer. Vi kommer allikevel til å møte Ingvar i ti-
den fremover på våre leirmøter, det føler jeg meg 
ganske overbevist om, og det gleder vi oss til. 

Ingvar og jeg traff hverandre den 13.05.1974. Da da ble vi begge 
opptatt i Leir nr. 10 Østerlen og vi fikk med en gang en god dialog 
oss i mellom. Siden har vi sammen gjort mange fine ting i Leiren 
og har begge hatt engasjerende oppgaver. Jeg ser fram til mange 
møter i tiden fremover i møte med Ingvar.  

  

TTaakkkk,,  ttiill  IInnggvvaarr  ffoorr  eennggaassjjeemmeenntteett  ––  ddeenn  
ggooddee  ddiiaallooggeenn  oogg  ddeenn  ssttoorree  iinnnnssaattsseenn  hhaann  
ggjjoorrtt  ffoorr  LLeeiirr  nnrr..  1100  ØØsstteerrlleenn..  
 
Jeg har fungert i embetet etter Ingvar som Leir nr. 10 
Østerlens Storrepresentant noen måneder nå. Så langt har 
dette vært en interessant periode. Det har vært – og er en god 
del å sette seg inn i, men det gjør det også interessant å få 
ytterligere kunnskap og innsikt om vår orden fra en annen  
vinkel enn man har vært vant til.  

For Storrepresentanten i Leiren har det etter siste Storloge- 
møte, kommet til nye -, interessante og omfattende 
arbeidsoppgaver.  

Av det nye lovverket vil alle kunne se at Leiren nå har fått 
nevnden ”Leirens styrkelse og ekspansjon”. Nevnden ledes av 
Storrepresentanten og nevndens viktigste oppgave er å ha 
ansvaret for Utviklingsprogrammet. Foruten Storrepresen- 
tanten, består nevnden av fire patriarker og en 
vararepresentant, godt fordelt geografisk i vårt distrikt. 
 

UUttvviikklliinnggsspprrooggrraammmmeett  ffoorrddeelltt  ppåå  ttrree  tteeaamm  …… 

Så langt har ikke medlemmene direkte engasjert seg i Utviklingsprogrammet. Det har sin sammenheng 
med at til nå er det tre team som har sine oppgaver rundt dette. Nevnden har valgt at dette skal fortsette 
da disse er godt organisert, har stort engasjement og gjør en entusiastisk jobb for Leiren i oppgaven i å gi 
kunnskap om Leiren og dens oppgave i vår orden. For å si det litt populært : ”Don’t change a winning 
team”.  I Utviklingsprogrammet vil det også være slik at nevnden skal gi informasjon til brødre i DHS 
som er aktuelle for kallelse til Leiren. ( Se for øvrig side 9 )  
 

VViikkttiiggee  iinnffoorrmmaassjjoonnssmmøøtteerr  ……  

Rekrutteringsgrunnlaget for Leiren er jo nettopp logebrødre i DHS. God informasjon her vil kunne bidra til 
ytterligere ekspansjon for Leiren. Rent praktisk har nevnden sett det slik at det bør avvikles to informa-
sjonsmøter, ett på hver side av Mjøsa og i tett samarbeide med logenes Storrepresentanter. Tidspunktet 
vil være inn i mot tiden det er aktuelt med kallelse til Leiren. 
 
Første gang dette skal skje er en gang på høsten 2012 og det blir spennende å se hva effekten av dette 
blir. 
 

GGOODD  PPÅÅSSKKEE  !! 

Arne Engh 

Storrepresentant 



 5 

OM Bjørn Nybakken er tydelig fornøyd med fei-
ringa. Her sammen med DSS Kolbjørn Helleum  

HHeeiiddmmoorrkk  6600  åårr..  
––  VVii  ggrraattuulleerreerr  !!  
Som den eldste Loge i vårt distrikt, feiret 
Heidmork sitt 60 årsjubileum den 20. mars. 
Med  69 Brødre og 9 gjester fra 
logene i vårt distrikt …  

LLiitttt  hhiissttoorriikkkk  ……    
1949 tok fabrikkeier Wilhelm Tønnel – godt støt-
tet av Olav Rypdal og Olav Standnes – opp ar-
beidet for å opprette en broderforening i Hamar. 
De hadde funnet venner og bekjente som kunne 
tenke seg å bli med i Odd Fellow Ordenen og 
Storlogen i Oslo ble da kontaktet.  
    I oktober 1949 fikk så Wilhelm Tønnel et brev 
fra Stor Sire Ingvald Haaland, som da var Ordenens øverste leder i Norge. De 10-15 som fulgte 
innbydelsen til å bli innviet i Ordenen, fikk en fengslende innføring i Odd Fellow Ordenens etiske 
oppgaver og mål.  
    Alt den 12. desember 1949, ble det tatt opp 10 nye brødre og disse ble da innviet i Ordenens 
lokaler i Oslo. Alle ble tatt opp i Loge nr. 2 Eidsvoll som i alle år har vist stor omsorg for de nye 
brødrene fra Hedmarken.  
    I løpet av 2 år vokste broderforeningen til hele 51 
medlemmer. Tida for å starte egen loge nærmet seg 
raskt.  Det var en tilsynelatende håpløs oppgave å løse 
lokalspørsmålet. Etter mye arbeid og undersøkelser fikk 
en leie lokaler i Festivitetens spisesal. Økonomien var 
"sprengt" og en måtte bruke et lånt orgel.  
    Kapper til Embedsmennene ble først innkjøpt noen år 
seinere. 

2211..  mmaarrss  11995522  ––  eenn  gglleeddeennss  ddaagg  ……    
Den 21. mars 1952 ble Loge nr. 35 Heidmork av I.O.O.F. instituert. 51. Logebrødrene hadde 
nådd sitt første mål og gleden var enorm. Logens første Overmester ble Wilhelm Tønnel. Med 
seg i Embedskollegiet hadde han Eyvind Lillevold, Olav Standnes, Ole A.Corneliussen, Ole Myhr, 
Reidar Thorkildsen, Reidar Wiger og Harald Jansen.  
    Fra en sped begynnelse, hadde logen stor framgang og oppnådde resultater som vel ble 
langt bedre enn det de trodde var mulig. Den gode stemningen av tillit, trygghet og sinnets 
ro de ble møtt av her blant dem som kalte hverandre for brødre, kunne ikke unngå å 
gjøre sterkt inntrykk og ble sikkert et godt og rikt minne for alle. 

--  RRaasskk  vveekksstt  ……  
Allerede i løpet av 1956 var antall medlemmer kommet opp i 117. Da antallet alt året kom over 
130, fikk Eyvind Lillevold anmodning fra Storlogen om å lede ny broderforening med sikte på 
enda en loge i Hamar. Loge nr. 59 Herman Anker ble så stiftet den 5. juni 1958...( Heidmork er 
også moderloge for Loge nr. 63 Anders Sandvig på Lillehammer og Loge nr. 130 Eystir på Elve-
rum…)  
    Heidmork har gjennom alle disse åra fått et grundig fotfeste i Hamar og omkringliggende 
kommuner. Logen har arbeidet meget godt innad blant medlemmene og utad i form av betyde-

lige humanitære bidrag... Ordenens motto er 
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Dette er de 
tre begreper vi alle skal utvikle oss mot som Odd 
Fellows.  
    Logen har passert 60 år og har fortsatt store 
målsettinger - ikke minst at vi alle skal arbeide 
mot: ”Å være mot andre som vi vil at andre 
skal være mot oss". Med den målsettingen vil 
Loge 35 Heidmork fortsatt vokse i åra som kom-
mer. 
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Søster og bror, her er min hånd, 
fast kjeden vi slutter. 

Sammen vi står, sammen vi 
går, sammen i brorskapets ånd. 

Smidd er kjeden av sterke 
arme, gjennomgjødet av hjer-

tets varme. Hver Odd Fellow er 
rundt på vår jord dog din søster 

og bror. 

JJeegg  vveett  iikkkkee  oomm  jjeegg  eerr  ii  ssttaanndd  ttiill  åå  hhaattee  ……  
Jeg opplevde de grufullheter Adolf Hitler utførte. Nå har vi vår egen landsmann, Breivik som er 
noe likt et menneske kan utføre. Jeg vet hvilken redsel og elendighet verden er kastet ut i, 
hvilken nedverdigelse mitt eget land har måttet oppleve. Jeg vet at jeg nå i måneder ikke har 
lagt meg til ro noen aften uten å tenke: ”Kommer de etter meg i natt?”. Den tanken er ikke 
morsom for noen som elsker livet, – har nok å gjøre i sin gjerning og er glad i sin kone og sine 
barn.  Allikevel kan jeg ikke hate, for  mennesker er så mange slags og i besittelse av alle 
ånder og Frelseren har lært oss bønnen, Forlat dem, ti  de vet ikke hva de gjør. 

NNeesstteekkjjæærrlliigghheett  ……  
Slik ble Kai Munk et lysende eksempel på nestekjærlighet. La dette 
være et godt eksempel til etterfølgelse i en tid hvor råskap og 
avstumpethet igjen synes å bli satt i høysetet. – I et samfunn hvor hver 
enkelt mer og mer kontrolleres av forskjellige instanser, vil det etter 
hvert utvikle seg mer og mer mistillit mellom mennesker. Men vår Orden 
prøver å oppdra oss til å leve på en måte som skaper tillit mellom 
mennesker.Men tillit forutsetter kjennskap til hverandre.  Derfor er 
samkvem viktig. Samferdselsmidlene er i dag av en slik art at det er lett 
å komme rundt i hele verden, ja enda å komme ut i verdensrommet. 
Men allikevel synes det å være vanskelig for svært mange av oss å 
komme rundt i andre loger, både her hjemme og loger i andre land. 

Slike besøk ville være særdeles gagnlige – ikke bare for utbredelsen og styrkelsen av Vår Or-
dens egentlige idé, men også for den enkelte. 

--  oogg  VVeennnnsskkaapp  ……  
Dessverre kniper det også fremdeles for en del å nå fram til deres egen loge. Tenk hva de går 
glipp av – av godt vennskap! Måtte vi alle besjeles av den ånd som fikk Thomas Wildey til 
under langt vanskeligere forhold til reise på kryss og tvers i sitt land for å utbre Ordenens tan-
ker, så ville vi komme et skritt nærmere mot målet: 

At vårt forbund spenner over hele verden. 

Gid alle søstre og brødre ville være åpne overfor 
ordenssøsken fra andre land.så vi alle kan lære 
dette ords betydning å kjenne i praksis.Så åpnes 
portene til den dype følelse av godt,som vi alle 
har mulighet for å oppleve sammen gjennom 
våre vakre ritualer.Bruk den kommende tid til å 
gi vårt brorskap,vår søster og broderkjede form 
og realitet. 
    La meg slutte med den påminnelsen som kan 
være i følgende omskrivning av en norsk speider-
sang. 

Konrad Henriksen                                  
 Storrepresentant, Anders Sandvig 

 
 

OOmm  VVÅÅRR  LLEEIIRR  ……  
Østerlen hadde ved årsskiftet 370 medlemmer. Ett medlem mer enn året før. 

Medlemsfordeling: 
Loge nr. 35 Heidmork     72 medl 
Loge nr. 37 Voluntas  66 medl. 
Loge nr. 59 Herman Anker 62 medl. 
Loge nr. 63 Anders Sandvig 28 medl. 

Loge nr. 75 Veritas   52 medl. 
Loge nr.99 Petrus Beyer  62 medl. 
Loge nr.130 Eystir  27 medl  

 
Leirens lys er tildelt Helge Borglund, Oddmar Nygård, Håvard Herberg, Kjell Henrik Hendrichs, 
Ole Svein Ødegaard, Randulf Meyer og Asmund Bekkelien.  

Frammøteprosent: 21.21 % Det er godt over landsgjennomsnittet ….  



 7 

HHaannddlliinnggssppllaanneenn  ffoorr  VVåårr  LLeeiirr  22001122  --  22001144  

Storlogemøtet i 2005 behandlet og vedtok overordnet Handlingsplan for Odd Fellow 
Ordenen. Møtet påla også alle Ordensenheter å lage sin egen Handlingsplan og å fore-
ta en 2 årlig revisjon. 
    Det betyr at hvert nyvalgt Embedskollegium må utarbeide en plan med mål og tiltak 
for sin embedsperiode. Dette krever fokus på hvor vi står og hvor vi vil. Målene må 
være realistiske, og kan kun oppnåes hvis patriarkene i Leiren slutter seg til og deltar 
aktivt. Da må planen gjøres kjent. 
    Den foreliggende plan er utarbeidet og godkjent i Embedskollegiet, og gjort kjent på 
Leirslagning på Hamar den 8. februar i år. Planen er disponert etter mal fra Storlogen 
(Storlogemøtet 2005).  

11..  EEkkssppaannssjjoonn  ……    
Patriarker  rekrutteres fra brødre i de 7 logene i Distrikt 10. Brødre med DHSG i 3 år eller mer 
kalles en gang pr. år til opptakelse i Leiren. Rekrutteringen er dermed bestemt av logenes eks-
pansjon og positive svar på Leirens kallelse.  Det er rimelig å legge seg på en prosentvekst 
noe lavere enn logenes forventede vekst. Mål 3 % vekst pr. år. 

Tiltak:  
• Informasjon i logene om Leirens formål, egenart og møtevirksomhet. Ved tildeling av 

DHSG være representert med HP, Eks. HP eller valgt Embedsmann  med  
”Hilsen fra Leiren”. 

• I god tid før kallelse til Leiren arrangerer Leiren to møter, ett på Hamar og ett på Gjøvik, 
for aktuelle DHSG - brødre.  Dette er en del av "Utviklingsprogrammet" som ”Nevnd for 
Styrkelse og Ekspensjon”  er ansvarlig for.  

• Være synlig. HP besøker hver Loge minst en gang i valgperioden. 
• Kvalitet i ritualer og gradsspill. 
• Gjøre leirslagning til en annerledes opplevelse enn et logemøte 

Ansvar: HP og ”Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon” 
22..  SSttyyrrkkeellssee  ……    
Oppmerksomhet på god planlegging og forberedelse av leirmøtene. Ha rutiner for godt samar-
beid med logene. Tilstrebe gode opplevelser på Ettermøtene med balanse i tid for samtale,  
foredrag og kulturinnslag. 

Tiltak: 
• Utnevne Leirkontakter og Inspektørassistenter i logene. Leirvaktene og  teltvaktene 

engasjeres i å sette i stand leiren sammen med inspektør. Utarbeide/oppdatere arbeids-
instrukser. 

• Være engasjert i rekonstruksjon og fornying av leirsamlingene. 
• Planlegge Ettermøtene for hver termin. 
• Utfordre logene til å komme med innslag på leirmøter. 
• Være interessert i og delta i Odd Fellow Akademiets arbeid. 
• Gjennomføre utviklingsprogrammet etter Storlogens retningslinjer 

Ansvar: HP, 1.HM og ”Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon” 
33..  RRiittuuaalleerr  oogg  eettiisskk  iinnnnhhoolldd  ……  
Satse på høg kvalitet på gradsspill og ritualer ved instruksjon  og tilstrekkelig med øving. For-
dyping og forståelse av gradsspillenes etikk og budskap ved organisering og oppfølging av ut-
viklingsprogrammet. 
Planlegge etiske innslag på møtene. 

Tiltak: 
• Instruksjon og motivasjon av embedsmennene  i seremoniell fremførelse og forståelse. 

Tilstrebe at aktørene i gradsspill kan sine roller utenat. 
• Minst et møte med humanitært arbeid som hovedsak pr. år. 

Ansvar: Storrepresentant , YP , 1 HM og 2 HM. 

( Fortsettes neste side) 
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 ( Fortsatt fra forrige side) 

44..  UUttaaddrreetttteett  vviirrkkssoommhheett  
Leiren stiller seg positiv til lokale og nasjonale humanitære aksjoner i samarbeid DSS og logene 
. Patriarkene deltar i den praktiske delen gjennom sine loger.  
Leiren vil fortsette støtten til ”Sirius Øst”.  

Ansvar: Embedskollegiet 
55..  IInnffoorrmmaassjjoonn  ––  ssyynnlliiggggjjøørriinngg  ……   
Delta i spesielle anledninger i logene og i evt. mediafremstøt i samarbeid med DSS og Storlo-
gen. 
Web-ansvarlig skal jevnlig oppdatere leirens møteplan og hilsen fra HP. 
Være aktiv med å sende relevante nyheter/bilder til OF Nettavis og ”De Tre Kjedeledd”. 
På anmodning bistå Leiren og logene ved informasjonsmøter. 

Ansvar: HP, Sekr., redaktør ”I Østerlen” og web. ansvarlig. 
66..  OOrrggaanniissaassjjoonn  ……    
Tilstrebe en god geografisk spredning på valgte og utnevnte embedsmenn, 
Foreta revisjon av særloven. 
Utnevne lokale Inspektørassistenter 

Ansvar: HP og Nominasjonsnevnd 
77..  IInntteerrnnaassjjoonnaalltt  ……    
Videreutvikle kontakt og samarbeid med vår svenske vennskapsleir nr.7  Kopparberget 

• Gjennomføre Leirtur til Kopparberget våren 2012 
• Planlegge gjenbesøk fra Kopparberget 2013 
• Fortsette støtten til UNP. 

 

SSIIRRIIUUSS  ØØSSTT  
Sirius Øst går sin vante gang. Så langt i år har vi fått 9 nye pasientverter fra Gjøviklogene. Dis-
se er i løpet av februar satt i ”læring” ved å delta med andre på vakter. Dette bidrar til at det 
blir lettere å sette opp vaktliste. Pasientvertene fra Gjøviklogene vil nå få vakter ca. annenhver 
måned. De øvrige logene bidrar som de har gjort i alle år. 

--  SSnnaarrtt  1100  åårr  mmeedd  ””ggoodd  OOdddd--FFeellllooww  pprraakkssiiss””  

I desember i år vil Sirius Øst ha vært i funksjon i 10 år. Vi vil vel kunne komme tilbake å finne 
en måte å markere dette på. Historien om Sirius Øst kommer i jubileumsboka til Loge nr.37 Vo-
luntas som fyller 60 år 4. oktober 2012. 
    Nok en gang vil jeg takke alle aktører som deltar på alle plan som arbeidsutvalget, innkjøpe-
re, kontaktpersoner i den enkelte loge og alle søstre og brødre og mange ledsagere (som ikke 
er medlem) for innsatsen som gjør dette mulig for Vår Orden til å vise omsorg og medmennes-
kelighet i praksis… 

Broderlig hilsen 

Reiner Eichler 
 

  

RREEDDAAKKSSJJOONNSSKKOOMMIITTEE  ffoorrmmeelltt  ffaassttllaaggtt  ……  
II  EEKK--mmøøtteett  ppåå  GGjjøøvviikk  ddeenn  2222..  mmaarrss,,  bbllee  rreeddaakkssjjoonnsskkoommiittéé  ffoorr  LLeeiirraavviisseenn  ffoorrmmeelltt  ffaassttllaaggtt..  SSiiddeenn  iinntteenn--
ssjjoonneenn  mmeedd  lleeiirraavviisseenn  bbll..aa..  eerr  aatt  ddeenn  sskkaall  vvæærree  eett  rreeddsskkaapp  ffoorr  ””NNeevvnndd  ffoorr  ssttyyrrkkeellssee  oogg  eekkssppaannssjjoonn””,,  vvaarr  
ddeett  nnaattuurrlliigg  aatt  lleeddeerreenn,,  SSttoorrrreepprr  AArrnnee  EEnngghh  iinnnnggåårr  ii  kkoommiittééeenn..  HHPP  AArrnnee  AAaaffoossss  eerr  lleeddeerreenn  aavv  VVåårr  
LLeeiirr  oogg  ddeerrvveedd  sseellvvsskkrreevveenn..  WWeebb--aannssvvaarrlliigg,,  PPaattrriiaarrkk  VViiggggoo  BBåårrddsseenngg,,  hhaarr  ooggssåå  ssiinn  nnaattuurrlliiggee  ppllaassss  ((  
ooppppggrraaddeerriinngg  oogg  ooppppddaatteerriinngg  aavv  hhjjeemmmmeessiiddeennee  iinnnnggåårr  ooggssåå  ii  kkoommiittééeennss  aarrbbeeiiddssoommrrååddee  ))  oogg  ttiill  sslluutttt  
uunnddeerrtteeggnneeddee  ””RReeddaakkttøørr””..    
II  uuttggaannggssppuunnkktteett  sskkaall  ddeett  ggiiss  uutt  mmiinnsstt  33  nneettttaavviisseerr  ii  lløøppeett  aavv  åårreett..  NNeessttee  uuttggaavvee  eerr  ppllaannllaaggtt  ttiill  ffeerriieenn..    

  Innlegg mottas med TAKK! Send det til haavardm@online.no eller ring på 91 83 46 71. 

Håvard Melbye 

Redaktør 
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VVaallggttee  NNEEVVNNDDEERR  ffoorr  22001111  ––  22001133……  
   
Nominasjonsnevnd:  

Leder: Asbjørn Holand Voluntas 
Jan Ragnar Østvold   Petrus Beyer 
Helge Sandberg   Veritas 
Sondre Nordjordet  Eystir 
Helge Borglund   Heidmork 
Bjørn Harald Grønje   Herman Anker 
Erik Johannes Skumlien   Anders Sandvig 

Varamenn: 
Roar Nilsen    Voluntas 
Noralv Sigbjørn Kjenstad  Eystir 
 

 

 

 

 
Revisjonsnevnd:  

Jan Terje Lange   Herman Anker 
Gunnar Nyhus   Anders Sandvig 
Kjell Jørgen Fjeld     Veritas  

Nevnd for anskaffelser: 

Leder: Jan D. Svoren  Anders Sandvig 
Torger Børresen  Heidmork 
Håvard Melbye  Voluntas 

Finansnevnd:   

Odd Magne Nordnes   Herman Anker 
Trond Ola Enger   Heidmork 
Tom Harald Hansen   Petrus Beyer 

NNYYHHEETT::  NNeevvnndd  ffoorr  ssttyyrrkkeellssee  oogg  eekkssppaannssjjoonn  
Formålet med denne nevnden er å arbeide med ”Kunnskapsløftet” og videreføre ”Utviklingspro-
grammet” for Vår Leir etter gitte retningslinjer i Lov for Leire § 42 a. Som det går fram, er  
denne nevnden også et ledd i Storlogens arbeid med å styrke Leirens posisjon i Vår Orden. 

Nevnden er valgt for 4 år fram til 2014 og består av: Leder: Arne Engh, Herman Anker, 
Sekretær: Bogdan Jankov, Heidmork Medlemmer: Odd Gulbrandsen, Voluntas og Johnny 
Lund, Petrus Beyer Varamann: Harald Rognås, Veritas 
   Nevnden blei raskt konstituert og hadde sitt første møte på Gjøvik den 11. januar i år og tok 
umiddelbart fatt på oppgaven.  

--  PPllaanneennee  ffoorr  22001122  ……  

Det ble planlagt å gjennomføre Utviklingsprogrammet slik: 

P Grad  - 18. april 2012 og når det er DKP + i november 2012.  
DGL Grad - når det er DKP + i november 2012 
DKP Grad – ble gjennomført 9. mars 2012 på Lillehammer  
Leirens Skretær skal forestå innkallingen av de respektive foreslåtte kandidater, som skal delta 
på utviklingsprogrammet. 

--  IInnffoorrmmaassjjoonnssmmøøtteerr  ffoorr  vvoorrddeennddee  PPaattrriiaarrkkeerr  ……  

I forkant av gjennomføringen av utviklingsprogrammet, skal det være avholdt informasjonsmø-
ter til de framtidige kandidater til Patriarkgrad. Leirens sekretær skal i den forbindelse i god tid 
forut sende brev til Logens Storrepresentanter vedrørende informasjonsmøtene. Første gang vil 
bli høsten 2012. Det er ønskelig at informasjonsmøtene samordnes på følgende måte. 
På Gjøvik vil Logene fra Fagernes, Gjøvik og Lillehammer ha felles informasjonsmøte. 
På Hamar vil logene fra Elverum og Hamar ha informasjonsmøte. 

OOppppllæærriinnggssaannssvvaarrlliiggee  ffoorr  UUttvviikklliinnggsspprrooggrraammmmeett  ……  

For Patriark grad:  Storrepr. Reiner Eichler, EksHP Sigbjørn Kjenstad, Patriark Rolf Larsen. 
For DGL grad:      Storrepr. Øyvind Schnell, EksHP Asbjørn Holand, EksHP Bogdan Jankov. 
For DKP grad:      Storrepr. Arne Engh, HP Arne Aafoss, Eks DSS Odd Guldbrandsen. 
 
 

KKoonnttiinnggeenntteenn;;  --  eenn  lliitteenn  ppååmmiinnnneellssee  ……  

Kontingenten for i år er nå forfalt. Det et stort ønske fra 
Embesdskollegiet at alle prøver å holde betalingsfristen så 
vi slipper ekstraarbeidet med å sende purring.  
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Jan Ragnar Østvold og Fører 
Asmund Bekkelien ser også  
ut til å trives – de også … 

FFrraa  OOppppttaaggeellsseenn  ppåå  GGjjøøvviikk   
Hvert år er det første møtet i Leiren spennende og spesielt. Ikke bare spennende for 
Brødrene som skal tas opp, men også for oss ”litt tilårskomne”… Hvor mange av dem 
som er blitt kallet, har takket JA ? Det er også litt spennende for Inspektøren som skal 
sørge for nok stoler i salen.  
   Møtet er også spesielt for Patriarkene. Vi minnes med glede den gangen vi sjøl blei 
tatt opp i Leiren. Videre er dette det leirmøtet som samler flest frammøtte. Som det 
går fram av forsida, blei Opptagelsen av nye Patriarker ”nestenrekord”…  

Det vil si:  Særdeles vellykket … 
 

Det var høytidsstemning ved taffelet på ettermøtet. Det er bare en gang i året vi ønsker nye  
Patriarker velkommen – og det er jo ikke på hvert ettermøte vi er nesten 100 til bords …   

FFøøllggeennddee  nnyyee  PPaattrriiaarrkkeerr  bbllee  øønnsskkeett  hhjjeerrtteelliigg  VVEELLKKOOMMMMEENN  

Fra Loge nr. 32 Heidmork: Ingar Hval, Torstein Udahl,   
   Kai Bækkelien og Arne Joar Haugen.  
Fra Loge nr. 37 Voluntas: Kjell Nielsen, Olav Kristian Ruud og  
   Finn Arild Steenberg. 
Fra Loge nr. 59 Herman Anker: Ove Armann Isaksen. 
Fra Loge nr. 63 Anders Sandvig: Egil Ole Murland. 
Fra Loge nr. 75 Veritas: Knut Inge Kaata Fauske,  
   Olav Magne Thyri og Kåre Buene. 
Fra Loge nr.99 Petrus Beyer: Helge Ødegård  
Fra Loge nr. 130 Eystir: Frode Beck 
 

Arne Joar Haugen fra  
Heidmork takket for tilliten 
for å ha avlagt løftet  
på vegne av de nye  
Patriarkene. 
 
Eks 2 HM Terje Svanes fra  
Eystir og HP Arne Aafoss  
er tydeligvis fornøyde med  
kveldens møte, så vel i  
salen som på ettermøtet.  

En stor TAKK til 2 HM Jan D. Svoren – ikke bare som en glimrende aktør i salen, 
men også for alle de fine bildene han har tatt på ettermøtene … 
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FFrraa  mmøøtteett  ppåå  HHaammaarr  ……   
Møtet på Hamar i februar, var ofte vært et antiklimaks mht frammøte etter Opptagel-
sen på Gjøvik. Men i år blei denne dårlige ”tradisjonen” gledeligvis brutt. 79 Patriar-
ker møtte opp.  
    I ”gamle dager” kunne vi enkelte ganger bare være bare drøye 50 … Siden det er på 
disse møtene at alle pålagte beretninger refereres og behandles, kunne jo det dårlige 
frammøtet tolkes som en tillitserklæring til sittende Embedskollegium. Det var jo så få 
som stilte opp for å ”kontrollere” og stille spørsmål. 
 

 
 
 DSS Kobjørn Hellum ( i midten)er tydeligvis fornøyd. HP Arne Aafoss er glad og Øyvind Schnell 
(til h.) er jo ekstra blid. Eks HP Eirik Asplin ( til v.)ser ut til å ha ”noe på gang” med Storrepe-
sentanten (?) 

Det ser også ut til at andre også trives ved taffelet. Men det gjør vi jo alltid – uansett…  
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EEttiisskk  ””ffoorrrreetttt””  oogg  ttrraaddiissjjoonnssmmaatt  ssoomm  hhoovveeddrreetttt..  
I år hadde 20 flere Patriarker enn i fjor tatt veien til Lillehammer denne fredagskvel-
den. Vi var gledelige 74!  
   I salen blei Eks Storrepresentant Ingvar Berge behørig – og fortjent – hedret 
med mange ”gode ord” og tildeling av Eks Storrepresentant-merket. (se også side 4) 
   Før vi slapp laus i matfatene på ettermøtet, fikk vi et meget interessant foredrag om 
humanisten Fridtjof Nansen ( kfr. bildet nedenfor … ). Arne Kristian Stryken fra Nan-
senskolen ga oss et innblikk i at en ikke trenger å være en Odd Fellow for å praktisere 
våre budord. (- men det bidrar vel litt ? … )  
 

 
 
        1 HM Erik Gaalaas Engesveen gir Arne Kristian Stryken ros 
for et meget interessant foredrag.  
 
Maten var slik vi etter flere års tradisjon er blitt bortskjemt 
med; kraftig og god … Så god at vel få tenkte på 
kaloriinntaket - og hvordan vesten for gallaantrekket til 
møtet på Gjøvik etter påske vil kunne passe…  

 

HP Arne Aafoss og Eks HP Arve Fossum forsyner seg så det holder … Sistnevnte er initiativtakeren til 
tradisjonen med ”etegildet” på Lillehammer og måtte sjølsagt takke for maten. Det gjorde han i sin vante 
humørfylte sjanger. Men han benyttet også anledningen til å minne om Landssaken vår.  
     Storrepr Arne Engh og Eks HP Bogdan Jankov ser også ut til å like flesk og duppe …  
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Logen vår 

Så mang en trofast, hedret søster 
fikk føle varmen, gleden, 

av gløden som i logen de høster. 
når man er smidd i kjeden. 

De ga i sine beste år 
sitt alt for logen vår, 

Som på sitt vis ga gode kår 
og viste vei i leden. 

 
Vi vet at logen helt og fast 
har prøvd å verne flammen, 
vår loge ga i tidens kast 

så mange ”skudd” til stammen, 
hva logen ga og hva den er 
det ligger i oss alle her, 
og kjærlighet vi alle bær 
til det som vi har sammen. 

 
Vår loge fulgte i det spor 
som Wildey lot oss lære, 
og kjernen i de vise ord 
de vil vår styrke være. 

Det er det ord at du skal gi 
og følge sannhets rene sti 
det er det bud som ligger i 
vår Ordens høye sfære. 

05.11.10.  Konrad 
  

DDGGLL  ppåå  GGjjøøvviikk  1188..  aapprriill  ……    
Vårt neste møte er befordring til Den Gyldne Leveregels Grad på Gjøvik den 18.april. Det er 14 
Patriarker som skal befordres den kvelden og de setter helt sikkert pris på at «du» møter for å 
dele denne kvelden med dem.  
   Vi vil også få besøk fra Läger nr.19 Värmland så dette vil bli nok et godt møte …  
 

VVåårrmmøøtteett  ppåå  FFaaggeerrnneess  ffrreeddaagg  44..  mmaaii……    
Så nærmer det seg avslutning av vårterminen i Leiren den 4. mai. Møtet skal som «alltid» være 
på Fagernes og her vil vi i år som tidligere bli godt mottatt med mat og underholdning etter 
møtet. I skrivende stund er ikke meny og hva underholdningen består i, men vi veit av erfaring 
at vi har mye å glede oss til. 
 

HHaammaarr  55..  sseepptteemmbbeerr  ……  
Da skal vi ta litt sommerferie og bygge opp igjen 
forventingene til høstens møter. Det starter på Hamar 
den 5. september med møte i P grad. Menyen er ikke 
klarlagt enda, men på ettermøtet vil vi få et 
«humorforedrag» av Hallvar Olestad. Olestad er fra 
Ringsaker / Nybygda og er og har vært en drivende 
kraft i revy- og humormiljøet i området i mange år. Her 
kan vi se frem til mang en god latter, så velkommen til 
dere alle! 

Erik Gaalaas Engesveen, 1 Høvedsmann 
 

 
 

Alderens anatomi 

Man fødes gammelklog og tung belastet af sin uerfaring. 

Man gror sig gradvis let og ung ved livets sagte åpenbaring. 

- Piet Hein 

Dette er et utklipp fra leksikonet 
Kringsjaa, Olaf Nordlis Forlag 
1897 oversendt fra Eks YP  
Johannes Ydse 


