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AAAlllllleee   BBBrrrøøødddrrreee   øøønnnssskkkeeesss   eeennn   fffiiinnn      hhhøøøsssttt         ---      oooggg      PPPaaatttrrriiiaaarrrkkkeeennneee   vvveeelll   mmmøøøtttttt   pppååå   HHHaaammmaaarrr   555...   aaauuuggguuusssttt!!!   

1. rekke fra venstre:  
Torgeir Svalesen, 

John Aaslund,  
Bjørnar Bråten 

 og Eiolf Ranheim 

2. rekke fra venstre:  
Kjell Johnny Haugen, Patrik 

Hurtig,  Knut Fjeldheim 
Martinsen, Arild Teslo og 

Hans Even Grødtlien 

Bakerst fra  v:  
Per Moen, Arne 

Kristoffersen, Dag Edler  
og Erik Kristoffersen. 

Oddmar Nygård var ikke 
til stede da bildet ble tatt 

MMMeeerrreee   aaavvv   iiinnnnnnhhhooollldddeeettt:::   
Hovedpatriarkens side  ( side 2) 

Om besøket til Kopparberget ( side 3) 

Eks DDSS Kåre Bækkelien 50-års Veteran( side 4) 

”Den gode samtalen” ( side 5) 

Fra Fagernes ( side 7)  

Høstens møter ( side 7)  

ii  ØØSSTTEERRLLEENN  
  
  
  

VVåårree  nnyyee  PPaattrriiaarrkkeerr  aavv  DDGGLL  GGrraadd    

 
 

Leirslagningen på Gjøvik i april ble en minnerik aften. 
Ikke minst takket være besøk av 1 dansk, 7 svenske 
 Patriarker. Det bidro til at vi ble 97. ( les mere på s. 6) 

Vår nyvalgte Storrepresentant 
Arne Engh, forteller om sine priori-

teringer, m.m. på side 8 og 9... 

 

NNNeeettttttaaavvviiissseeennn   fffooorrr   LLLeeeiiirrr   nnnrrr...   111000   ØØØsssttteeerrrllleeennn...   NNNrrr...   999,,,   EEEtttttteeerrrsssooommmmmmeeerrreeennn   222000111222   

 

Vår Ordens budord: 
Besøke de syke, hjelpe de trengende,  

begrave de døde og oppdra de foreldreløse. 

Lever vi opp til det ? 
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GGooddee  PPaattrriiaarrkkeerr  ((  --    oogg    BBrrøøddrree……))         
Sommeren 2012 er på hell, vi er kommet til august/september 
i årssyklusen. Helst ønsker vi oss sol og varme i ferietiden. Til 
tross for mye regn, ja i enkelte distrikter har det vært 
katastrofetilstander, håper jeg mange har hatt god sommer og 
ferietid, slik jeg hadde.   
 
Midt i august var jeg inne på gamle setertrakter i nærheten av Sylene 
i Trøndelag. Der hadde vi mye godvær og setervollen var et 
blomsterhav, grønne bjørkelier strakk seg opp mot fjelltopper med 
snø. Vi fikk besøk av nær familie, gikk fjellturer og nøt enkelheten og 
stillheten. I en slik stund er livet godt å leve …  
 
Snart er det oppstart av ny syklus i Loge og Leir. Jeg ser fram til å 
treffe igjen Brødre og Patriarker på  møter med trivsel og innhold. 
Resultatene etter mitt første år som Hovedpatriark gjør meg 
optimistisk, men vi kan forbedre oss hele tiden. Den gode 
oppslutningen og engasjement fra Patriarkene gir oss Embedsmenn 
inspirasjon til å yte vårt beste. Vi som har sluttet oss til Odd Fellow 
Ordenen tror på det gode i menneskene og de gode handlinger. Det 
betyr en stadig vedvarende prosess. 
 
Her  vil jeg i korte trekk ta opp noen saker fra forgående termin og i året som kommer … 

1. Norsk Odd Fellow Akademi 
Norsk Odd Fellow Akademi (NOFA) er en ny institusjon i den Norske Odd Fellow 
Ordenen med egen ledelse underlagt Storlogen. NOFA ble på forskjellige måter 
presentert i loge og leirmøter i året som gikk, men det er fortsatt mange spørsmål 
om formål og innhold.  
Undertegnede og YP Steinar Johansen var deltagere på NOFA Symposiet 8. til 10 
juni i Trondheim (Det 1. i NOFAs historie). Det ga mange inntrykk. Først og fremst 
en fordypning i Ordens etikk , historie og utfordringer i fremtiden(medlemsverving 
og møteform blant annet), men også sosialt som møteplass for brødre fra hele 
landet. Symposiet ble ledet av Stor Sire Morten Buan, og logene i 
Trondheim sto for gjennomføringen. 

 
Det var foredrag av prof. Janne Haaland Matlary  og høgskolelærer Marit Aakre om internasjonal 
sikkerhetspolitikk og helse politikk i Norge, spesielt rettet mot etiske spørsmål og holdninger. Foredragene antar 
jeg i sin helhet eller i utdrag blir gjort tilgjengelig for medlemmene i OF. 
Etter foredragene var det refleksjoner og samtaler på innholdet. Nyttige impulser å med tilbake til loge og leir. 
 

SSttaattuutttteennee  ffoorr  NNoorrsskk  OOdddd  FFeellllooww  AAkkaaddeemmii  bbllee  pprreesseenntteerrtt  oogg  uuttddeelltt……      

Jeg siterer fra formålsparagrafen: 
”NOFA skal gjennom forskning og studier tilveiebringe og formidle kunnskap og forståelse for vår Ordens 
opprinnelse, verdigrunnlag og historiske tradisjon som et akademisk og praktisk grunnlag for en fortsatt 
bærekraftig og tidsmessig utvikling av Odd Fellow Ordenen i Norge ………….”. 
Videre er det paragrafer om organisering, administrasjon, opprettelse av institutter og arbeidsform. 
Patriarker som er interessert i den fulle teksten for NOFAs Statutter og som kan tenke seg å delta i prosjekter  
kan henvende seg til HP eller Leirens Sekretær. 

22..  FFoorrnnyyeellssee  aavv  LLeeiirreennss  mmøøtteeffoorrmm  ……  

I Leir 10 Østerlen gjennomførte vi deler av forslagene fra Storlogen til fornying av gjennomføring av leirmøtene. 
Hensikten er at leirmøtene skal bli mer interessante ved å vende tilbake til Leirens egenart og hensikt. Sentralt i 
møtesalen er leirbålet og stjernehimmelen. Innmarsj og utmarsj er også forskjellig fra logens og med 
teltkulisser i salen for HP og YP skal stemningen nærme seg en faktisk leirslagning i ørkenen/ødemarken. 
 
Leirene i landet har levert skriftlige tilbakemelding til Storlogen fra forsøksperioden i forrige termin og vi venter 
nå spent på vedtak som skal gjøres. I vår Leir er endringene som er gjort stort sett godt mottatt og vi fortsetter 
med dette inntil vi hører fra Storlogen. 

 
Fortsettes neste side … 
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GGGooodddeee   PPPaaatttrrriiiaaarrrkkkeeerrr   !!!   
AAlllleerreeddee  ii  nnoovveemmbbeerr  22000099  ffoorreettookk  vvii  ddeenn  
fføørrssttee  ssoonnddeerriinnggeenn  mmhhtt  ttiill  åå  oopppprreettttee  eenn  

””vveennnneelleeiirr””  ii  MMoorraa  //  FFaalluunn..  VVii  vvaarr  øønnsskkeett  ppåå  
bbeessøøkk  aalllleerreeddee  vvåårreenn  22001100..  MMeenn  aavv  

ffoorrsskkjjeelllliiggee  ggrruunnnneerr  ssoomm  jjeegg  iikkkkee  vviill  ggåå  iinnnn  ppåå  
hheerr,,    

hhaarr  ddeett  iikkkkee  ppaasssseett  iinnnn  fføørr  NNÅÅ  !!  ……    
1122..  nnoovveemmbbeerr  ddrraarr  vvii  ttiill  SSvveerriiggee  ii    

mmiinniibbuussss..  OOvveerrnnaattttiinngg  ppåå  hhootteellll  ii  FFaalluunn  
((bbaarree  55mmiinnuutttteerrss  ggaannggaavvssttaanndd  ffrraa    

OOrrddeennsshhuusseett..))  
AAvvttaalltt  pprriiss::    SSEEKK  990000  iinnkkll..  ffrrookkoosstt..  

FFlleerree  ddeettaalljjeerr  bblliirr  ggiitttt  ppåå  LLeeiirrssllaaggnniinnggeenn  ppåå  
HHaammaarr  ddeenn  55..  sseepptt..    MMeenn  vvii  kkaann  ooppppllyyssee  aatt  
  ””fføørrsstt  ttiill  mmøøllllaa””  vviill  ggjjeellddee  ffoorr  ppååmmeellddiinngg..  

AAssbbjjøørrnn  HHoollaanndd  
FFuunngg  EEkkss  HHPP  

Fortsatt fra forrige side  
 

33..  HHøøsstteennss  mmøøtteerr……  
De fleste Patriarkene har mottatt eller får snart møteprogrammet fra sine respektive loger.   
Første møtet er den 5/9 på Hamar. Det skal igjen bli fint å samles i det nye Ordensbygget og den flotte 
logesalen. Dette er et arbeidsmøte og vi skal ta opp flere aktuelle saker. I tillegg blir det foredrag av Halvor 
Olestad, kjent lokal humorist. 
 
Leirslagningen den 3/10 er som vanlig på Elverum. Dette er jo et tradisjonsrikt møte med en spesiell vri på 
Ettermøtet og med et aktuelt foredrag eller musikkinnslag, alltid like interessant. Møtet er et arbeidsmøte og 
planlegging er i gang. Det kommer mer informasjon i Logene før møtet. 
 
Den 7/11 er det gradspassering til DKP, Leirens høyeste grad, på Gjøvik. Det blir feststemning og mye folk slik 
det bruker å være – håper jeg. 
 

Velkommen til  leirslagning og reserver datoene nå, støtt opp om din Leir! 

Med hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet 
Arne Aafoss 

Hovedpatriark 
 
 

BBeessøøkkeett  ttiill  KKooppppaarrbbeerrggeett  1122..  nnoovveemmbbeerr  ……   

 

EEtt  kkoorrtt  ttiillbbaakkeebblliikkkk  ffrraa  PPaattrriiaarrkk  TTrroonndd  HHuussee  

 

Vi skriver året 2012. – Undrer meg på hva mitt ordensliv vil innbringe. Etter opptak den 30.10.1973, er 
jeg blitt skolert. Først trådte jeg mine ”barnesko” – så ”ungdomssko” – og etter at jeg ble tatt opp i Leir Nr. 10 
Østerlen, har jeg fått et solid grunnlag å bygge videre på i mitt ordensliv.   
    Det er bestandig slik for meg at parolen om å møte så ofte du kan, alltid har vært pådriver for å kunne stille 
på møtene. Slik burde det vel være med oss alle. Det er en berikelse å delta på møtene både i Loge og Leir. Ved 
fremmøte får man innspill og derav en utvidet horisont. Slik er det med meg. Videre ser jeg frem til å kunne 
være Eystir til hjelp, dette etter at jeg har vært i loge 59 Herman Anker siden 1973 og frem til den 19.01.2012. 
Jeg håper at året 2012 vil bringe med seg mange gode møter, slik at man kan si ”dette er hva jeg har sett frem 
til”.  

TTTeeennnkkkeeerrr   ddduuu   sssooommm   mmmeeeggg   sssååå   mmmøøøttt   sssååå   ooofffttteee   ddduuu   kkkaaannn!!!   
 

Trond Huse 
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OOOrrrdddeeennnsssvvviiitttaaa    

Innviet i Ordenen  22.05.1962 
DHS Grad (3.Grad) 03.12.1963 

Embeder i Logen:  

CM V.Ass  01.01.1964 - 31.12.1965 
Sekretær  01.01.1966 - 31.12.1967 
Kapellan  01.01.1968 - 31.12.1969 
Undermester  01.01.1970 - 31.12.1971 
Overmester  01.01.1972 - 31.12.1973 
Fung. Eks OM  01.01.1974 - 31.07.1975 
Storrepresentant 01.08.1978 - 31.07.1982 
Storlogegraden  01.01.1978 
Rebekkagraden  31.10.1978 
 
Opptagelse i Leir:  05.03.1970  
DKP Grad  20.04.1972 

Storlogens Erkjentlighetstegn: 10.06 - 1986 

Embeder i Leiren:  

Yppersteprest:  01.01.1973 – 31.07.1975 
1. Høvedsmann 01.08.1975 – 31.07.1977 
Hovedpatriark  01.08.1977 – 31.07.1979 
Fung. Eks HP  01.08.1979 – 31.07.1981 
 
Deputert Distrikts Stor Sire 
   01.08.1982 – 31.07.1990 
25 års Veteran-juvel 02.06.1987 
40 års Veteran-juvel 28.05.2002 
50 års Veteran-juvel 28.05.2012 
 
Tildelt ”Leirens Lys” på Elverum i oktober 2010.    

At både Eks. Stor Sire og Stor Sire stilte på denne store 
dagen, var overraskende og gledelig. Veteranen har Eks 
Stor Sire Oddvar Granlund på sin høyre side og Stor 
Sire Morten Buan på sin venstre.  

5500--åårrss  VVeetteerraannjjuuvveell  ttiill  KKåårree  BBæækkkkeelliieenn    
Eks Distrikts Deputert Stor Sire Kåre Bækkelien er en markant representant for Vår 
Orden og Vår Leir. I forbindelse med tildelingen av 50-års veteranjuvel (- som av en eller 
annen grunn ikke er omtalt på Odd Fellows nettsider) tok vi en prat med ham. – Han var 
ikke vanskelig å intervjue. Det ble en lang, interessant og trivelig prat. – En prat som var 
preget av et fortsatt glødende engasjement for Vår Orden og noen synspunkter på 
leirinstitusjonen.   

- Etter femti års ”fartstid”, hva minnes du 
best? 
- Innvielsen var en sterk opplevelse, - noe preget 
av usikkerheten vel alle nye Brødre opplever. Sjøl 
om jeg der og da hadde ”visse betenkeligheter” 
under veis på min vandring i salen, er starten på 
mitt logeliv det jeg minnes aller best.  Det var 
starten på et rikt logeliv med mange givende 
embeder og oppgaver. (kfr. ordensvita) 
   Av andre høydepunkt, vil jeg nevne stiftelsen av 
Loge nr. 99 Petrus Beyer og Loge nr 130 Eystir.  
Det er oppmuntrende å se at det gror i Vår Orden.   
   Å representere Vår Leir ved besøk til Europas 
største Leir, Gothia i Gøteborg, er også noe jeg 
husker med stor glede … 
   Åpningen av det nye Ordenshuset på Hamar er 
også en begivenhet som ikke går i glømmeboka 
med det første. 

- I tillegg til Loge og Leir, ryktes det at du også har 
hatt oppgaver for Storlogen ?  
Det stemmer. På 1990-tallet var jeg leder for Ritual- 
nevnden i Storlogen. Med meg hadde jeg Eks DDSS Magne 
Høgetveit fra Petrus Beyer og Oddvar Aarseth fra 
Heidmork. Det var en inspirerende oppgave. Den førte vel 
til at jeg tillegger gjennomføringa av spillene stor vekt. Det 
er derfor gledelig at nivået på spillene i Vår Leir har vært 
høyt i mange år. Enkelte ”feilskjær” må jo aksepteres, 
men de har vært få og ubetydelige. Men Resipiendene har 
fått en god opplevelse sammen med  
oss på ”benken” …  

- Er du fornøyd med resultatet av din 
”innpiskerrolle” mht frammøtet i Leiren ?                     
Det var en periode hvor frammøtet i Leiren var dårlig. Jeg 
gjentok kanskje meg sjøl til kjedsommelighet på 
Leirmøtene ved århundreskiftet da det gjaldt å stille opp 
på leirslagningene. Det var neppe dette aleine som førte 
til at vi har hatt et frammøte på over 20% de siste ti åra, 
men det var vel et bidrag ?  

- Ditt syn på Leiren i dagens situasjon? 
Som 50-års Veteran, synes jeg det blir litt feil å måtte ha 
hjelp til å finne min plass i salen ved leirslagningene. Å 
oppgradere Leirens betydning i vår Orden, er meget 
positivt. Det var jo enkelte som i sin tid ville avvikle  
Leirinstitusjonen. Det ble heldigvis uaktuelt. Men opp-  
graderingen av Leiren bør være med hensyn til innhold,  
– ikke i stil eller formaliteter. Jeg – og sikkert svært      
 
                       Fortsettes neste side 
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* 

Det som skjer i salen, er en viktig del 
av vår videreutvikling som  

Odd Fellows. 
I tillegg til foredrag og underholdning 
på ettermøtene, legges det opp til at 
det er god tid til den sosiale delen av 

våre møter – til ”den gode  
samtalen”. Her knyttes bånd ut over 
egen Loge. For mange er dette en 

viktig del av logelivet … 
Du veit at du kan snakke med ”hvem 

som helst om hva som helst”  
i trygg forvissning om at det  
forblir ”mellom dere” … 

Det kan av og til være ”litt godt” 

 
Fortsatt fra forrige side… 

 
 
mange med meg – betrakter Leiren som en viktig videreutvikling for å arbeide oss mot Vår Ordens høye mål.  
Det gjør vi neppe ved å erstatte dagens telt med noen  som kanskje ligner litt mere på teltene de første 
patriarkene i sin tid benyttet. 
  
- Er det noe du synes er litt trist?  

Det må være at min livssituasjon tilsier at jeg beklageligvis ikke kan møte så ofte jeg ønsker. På våren i fjor, 
hadde jeg 2.783 møter i ordenssammenheng. Det blir drøye 50 møter i året … At det kan bli så ofte framover,  
er urealistisk, men jeg skal fortsatt ”være med” … 

- Til slutt ? 

Helt sia Eks OM Franck Tønseth lanserte idéen om en Leiravis med teknisk bistand av Patriark Trond Huse – 
begge fra Herman Aker, har den vært et viktig kontaktpunkt for Patriarker som ikke har anledning til å komme 
på møtene. Rett nok har det vært varierende kontinuitet, men de siste åra har det jo vært utgitt 2 – 3 leiraviser 
i året av en kvalitet som idéhaverne neppe hadde trodd var mulig … Jeg vil takke dagens redaksjonskomite for  
godt arbeidog håper at dagens nivå kan opprettholdes framover …  

Helt til slutt vil jeg takke alle Brødre – hele 130  (foreløpig rekord for  
Ordenhuset på Hamar ) – som fant veien til Hamar på denne kvelden. 

 
Vi takker for en engasjert og inspirerende prat og ser fram til å møte ham i Leiren 
”så ofte HAN kan”. Så får vi andre møte ”så ofte vi kan”… 

Håvard Melbye 
 

””DDeenn  ggooddee  ssaammttaalleenn””  mmeedd  ggooddee  vveennnneerr  ffrraa  77  LLooggeerr..    

- Husk å skrive deg inn ved ankomst…     - God mat og en hyggelig prat ved taffelet hører alltid med  
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FFrraa  DDGGLL--bbeeffoorrddrriinnggeenn  ppåå  GGjjøøvviikk  …… 
 

Dette ble et minneverdig møte. Først en 
velfylt sal, med 95 Patriarker hvorav 8 
utenlandske gjester. ( men det hadde vært 
plass til 20 flere …) 
   Mens 10 Patriarker gjennomgikk 
Utviklingsprogrammet ledet av Strorrepr. 
Reiner Eichler og Eks. OM Rolf Larsen  
(begge fra Voluntas) i kjellerstua, ble 14 
Patriarker befordret til Den Gyldne Leveregels 
Grad i salen.  
    Aktørene i våre seremonier er tidligere 
berømmet for ”godt arbeid”. – Spesielt 
gledelig er fraværet av ”jukselapper” og en ro 
i framføringa som understreker at aktørene 
har gjort hjemmeleksa si.  

Så Eks. 2HM Terje Svanes (til. v.) og HP 
Arne Aafoss hadde all grunn til å smile. 

 
Stemingen ved taffelet var også god. Ekstra bredt 
smilte YP Steinar Johansen. ( lengst til v. på bildet) 
Det hadde han all grunn til etter en særdeles fin 
forestilling i salen. Som YP har han jo gjennomføringa 
av ritualene som en av sine embedsplikter. 
 
Patriark Torgeir Svalesen fra Veritas mottok 
Leirens Lys for sin innsats under gradspasseringa.  

HP Arne Aafoss fikk overrakt Läger nr.19 
Wermlandias bordflagg av Tjg ExHP Sjøden som 
samtidig inviterte Patriarkene i Østerlen til en 
gjenvisitt. 

 På ettermøtet bidro gjestene med sangen ”Å vilken 
sup” til en melodi som vanligvis benyttes 
i andre sammenhenger. Et fornøyelig innslag… 

Vi takker 2 HM Jan D Svoren for fine bilder – og for en særdeles god innsats i salen… 
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”Lesernes hjørne” 
 

Leiravisen er ikke bare 
ment som informasjon til 

– men også 
TILBAKEMELDINGER FRA 

 dere Patriarker og 
 Brødre. 

Si din mening … 
Har du noe på hjertet 

– ris eller ros – eller om 
ett eller har du noe å 
meddele til Brødrene 

 i vårt distrikt . 

Vi har ingen 
begrensninger for lengda 

 på innlegget … 

Send det som e-post til 
haavardm@online.no 

eller på papir til  

Håvard Melbye. 
 Bakkehågån 43, 2849 KAPP 
eller ring meg på 918 34 671 
 
 
 

FFaaggeerrnneessmmøøttee  ii  ggoodd  ttrraaddiissjjoonn  ……  
 
65 Patriarker hadde funnet veien til 
Valdres. Vårterminens siste møte på 
Fagernes har alltid noe spesielt å by 
på. Det hele starter ved ved 
ankomsten med smaksprøver m/ 
hyppig påfyll av kirsebærvin fra 
”Chateau Rognaas”…. 
 
I salen utnevnte Hovedpatriarken komite 
for å utarbeide Leirens 50 års jubileums- 
beretning. Den består av:  
Storrepr. Arne Engh, EksHP Eirik 
Asplin, Redaktør Håvard Melbye. 

 
Arne Engh ble enstemmig valgt og ble  
innstallert i sitt Embede. 
 
På ettermøtet leste Musikkansvarlig 
Jan Erik Wold ”Toleranse og balanse” 
fra Etisk Post. 
 
På  ettermøtet 
leste Bergljot 
Strand egne dikt. 
 
Jan Erik Wold ble 
tildelt leirens lys. 
 
 

 
   

HHHøøøsssttteeennnsss   mmmøøøttteeerrr   ………   
Hamar 5. september (P)… 
Høstens Leirslagninger starter som vanlig på Hamar i Patriark Grad. Har du 
ikke vært i det nye Ordenshuset på Hamar, bør du benytte anledningen 7il 
onsdag. 
     På ettermøtet vil vi få et ”humorforedrag” av 
Hallvar Olestad. Han er fra Ringsaker / Nybygda og 
er – og har vært – en drivende kraft i revy- og 
humormiljøet i området i mange år. Vi kan se fram 
til mang en god latter, så velkommen til dere alle! 

Elverum 3. oktober (P)… 
Vi regner med at Patriark Per Stundal har 
fiskelykka i behold og også i år. – Og Elverum 
stiller alltid med gode innslag på ettermøtene i  
form av musikalske innslag eller gode foredrag.  

Gjøvik 7. november (P/DKP)… 
Dette er høstens ritualmessige høydepunkt. Frammøtet er tradisjonelt godt; 
(+)100.  
Dette er et møte du bør ta deg tid til å komme på.  

Lilehammer FREDAG 7. desember … 
I år ser det ut til færre ”kollisjoner” med andre julemøter i Logene i distriktet 
i år enn hva som har vært tilfelle tidligere år. Det bør bety at vi bør bli minst 
70 til å overvære et høytidelig og stemningsfylt program i salen 
ogpåføgendende inntak av særdeles god julemat.  For ikke å glømme ”DEN  
GODE SAMTALEN” som ”dessert” …  
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OOOrrrdddeeennnsssvvviiitttaaa    
Innviet i Ordenen  24.05.1966 
DHS Grad (3.Grad) 30.04.1968 

Embeder i Logen:  

Inspektør  01.01.1970 – 31.12.1971 
Skattmester  01.01.1972 – 31.12.1973 
CMs Høyre Ass.  01.01.1974 – 31.07.1975 
Ceremonimester 01.08.1975 – 31.07.1977 
Undermester  01.01.1987 – 31.07.1989 
Overmester  01.08.1989 – 31.07.1991 
Fung. Eks OM  01.08.1991 – 31.07.1993 
Storlogegraden  01.01.1992 
 
Opptagelse i Leir:  13.05.1974  
DKP Grad  17.11.1976 

Embeder i Leiren:  

2. Høvedsmann 01.08.1981 – 31.07.1983 
Skattmester  01.08.1985 – 31.07.1987 
Yppersteprest:  01.08.2003 – 31.07.2005 
Hovedpatriark  01.08.2005 – 31.07.2007 
Fung. Eks HP  01.08.2007 – 31.07.2009 
Storrepresentant 02.11.2011 – 31.07.2016 
 
25 års Veteran-juvel 04.06.1991 
40 års Veteran-juvel 12.09.2006 
 

AArrnnee  EEnngghh  ––  vvåårr  SSttoorrrreepprreesseennttaanntt  ffoorr  44  åårr  ttiill.. 
Da Ingvar Berge måtte trekke seg som 
Storrepresentant av helsemessige grunner i 
november i fjor, påtok Eks. HP Arne Engh 
fra Herman Anker seg oppgaven som Stor- 
representant i Vår Leir fram til det ordinære 
valget i mai i år for de kommende 4 åra.  
   På møtet på Fagernes, ble han valgt til 
Storrepresentant fram til 2016. 
   I tillegg til å være Østerlens representant i 
Distriktsrådet og i Storlogen (?) har Stor-
representanten ansvaret for mange 
oppgaver for Vår Leir og Vår Orden. Vi tok 
en prat om hva han anså som de 
viktigste oppgavene framover:  

––  VViiddeerreefføørriinngg  aavv  UUttvviikklliinnggsspprrooggrraammmmeett    
 – ”Jeg vil starte med å takke for tilliten som er vist meg. Jeg skal gjøre mitt beste for å være tilliten verdig.  
    Videreføringen av det grundige arbeidet Eks. DSS Odd Gulbrandsen utførte med Utviklingsprogrammet er 
allerede godt ivaretatt. I dag er det to team som gjør den jobben på en utmerket måte. Dette går av seg selv.”  

 

––  LLEEIIRREENN;;  ––  eenn  vviikkttiigg  ddeell  ii  vviiddeerreeuuttvviikklliinnggeenn    

ssoomm  eenn  OOdddd  FFeellllooww……  
” – Som Leder for Nevnd for Styrkelse og ekspansjon, 
blir  rekrutteringen til Leiren en viktig – kanskje den 
viktigste – oppgaven. Det hele starter jo i den enkelte 
Loge. Men overraskende mange Brødre som blir kallet 
til Leiren, takker av en eller annen grunn NEI.  
   Jeg tror dette i det vesentligste skyldes at vi ikke 
følger opp godt nok i perioden fra Brødrene mottar 
DHS Grad til de er kvalifisert til å bli kallet til Leiren. 
Her vil jeg gå inn for et nært samarbeid med 
Storrepresentantene i Logene for å gi bedre 
informasjon og motivere den enkelte Bror til å takke ja 
når det tid kommer.”  
 

––  LLiitttt  oomm  ””ddeenn  hhøøyyee  ggjjeennnnoommssnniittttssaallddeerreenn””    
” – Enkelte er bekymret for den høye gjennom- 
snittsalderen i Vår Orden. Selv var jeg snaut 24 år da 
jeg ble medlem. Men en mann i midten av 20-åra i 
dag, er knapt ferdig med sin utdannelse. Så skal de 
sikre karriere og stifte familie – det skjer i dag 10 – 15 
år seinere i forhold til vår generasjon. Det vil si at de 
aller fleste i dag i en alder av ca. 45 år har barn i 
skolepliktig alder, med alt det medfører ev 
engasjement og oppgaver. 
   Jeg tror derfor vi heller bør bearbeide ”de 
veletablerte”, enn å konsentrere oss om å få senket 
gjennomsnittsalderen.” 
 
 

––  EEtt  ggooddtt  aarrbbeeiiddeennddee    EEmmbbeeddsskkoolllleeggiiuumm..    
”– Det har vært arbeidet godt i Vår Leir i mange – mange år. Dagens EK viderefører dette på en 
utmerket måte.  
    Som Storrepresentant har jeg – sammen med YP – også ansvaret for gjennomføringen 
av ritualene. Her er også ”tingenes tilstand” meget god.”   

––  GGlleeddeelliigg  uuttvviikklliinngg  aavv  LLeeiirraavviisseenn……    
”– Den første Leiravisen som ble sendt Patriarkene på høsten i 1983. Da var Eks DDSS Odd 
Nyang Hovedpatriark. ”Avisen” var på en maskinskrevet side i sort/ hvitt.      
                   Fortsettes neste side 
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Fortsatt fra forrige side 
 

 
Opp gjennom årene har utgivelsen vært variabel, men i 2006 ble 
det dannet en redaksjonskomite som besto av Eks OM Konrad 
Henriksen, Patriarkene Trong Huse, Ole Ludvig Moen og Håvard 
Melbye og undertegnede. En 6-siders Leiravis – med noen sider i 
4-farger – ble sendt ut før jul det året. Både produksjon og 
distribusjon ble finansiert av annonser. ( til v. forsida av avisen ) 
   Men ”annonsemarkedet tørket inn” og Leiren måtte koste 
produksjon og distribusjon ble dekket av Leiren. 2 utgivelser i 
året kostet totalt ca. NOK 25.000. Fram til og med sommeren ble 
det utgitt 6 Leiraviser i farger.  
   Da Håvard Melbye ble kreftsyk på sommeren og Ole Ludvig 
Moen også måtte kaste in håndkleet av samme grunn før jul 
2009, ble det et par år uten Leiravis.  
   I fjor sommer kom en ”oppsamlingsutgave” i A4-format.  

––  LLeeiirraavviisseenn  ssoomm  vveeddlleegggg  ttiill  ee--ppoosstt  ttiill  jjuull  ii  ffjjoorr  ……    
”– Men utviklingen i dataverdenen har vært enorm og 
mulighetene mangfoldige. Dette er nå utnyttet på en god måte; - 
Den første digitale utagaven kom til jul i fjor, og den andre til 
påske. Begge med mye godt stoff og fine bilder. Også gledelig for 
en tidligere bankmann (sikkert også for Skattmester…) , er at 
produksjon og utsendelse betyr minimale kostnader for Leiren. 
Dette har det vært interessant å ha vært med på. …” 
 

Arne Engh 
Storrepresentant 

 

LLaannddssssaakkeenn  22001111  ––  22001133......  
 
Som dere er kjent med, har Odd Fellow Ordenen i Norge satt seg 
som mål å finansiere en ny SOS-barneby i Ngabu, sør i Malawi. 
Den vil gi et trygt hjem til 150 foreldreløse barn og med SOS-
barnebyer gir vi de mest sårbare barna en familie og et trygt 
hjem. Ved full kapasitet vil 2000 barn nyte godt av dette. 
    Storlogen har satt minimumskrav til bidrag fra hver enkelt 

Loge.  Vi i Østerlen har vedtatt å  
bidra med NOK 5.000. 

Fase 2: Fadderrekruttering.  
I disse dager sendes invitasjoner til regionale samlinger som vil bli gjennomført  
29.- og 30. september.    

Den15. desember vil avslutning av innsamlingsaksjonen og igangsetting av fase 
2, markeres. Den vil foregå som en lysaksjon i hver enkelt Loge, samt at det vil bli 
sending i TV 2 som retter fokus inn mot det Ordenen gjør og står for. 
 

 

 

FFrraa  ssøønnddaaggsskkaaffffeenn  ppåå  EEllvveerruumm  ……  

For ett år siden ble det tatt initiativ til å bruke 1. søndag i måneden til sammenkomst på Forstmann i Elverum. 
Ved å se tilbake på det hyggelige samværet med brødre som har møtt, er dette blitt en tradisjon.  
 
Det håpes på at flere av brødrene vil kunne delta på fremtidige møter. Det kunne være hyggelig om a brødrene 
vil kunne dele en hyggelig sammenkomst den 1. søndag i måneden mellom kl. 11.00 og 13.00.  
Alle er hjertelig velkommen. Ta gjerne med ledsager og venner. 

 


