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Gjør
mot

FRA HOVEDPATRIARKENS TELT
KJÆRE PATRIARKER!

andre
det
du
vil
at

Påsken nærmer seg, en ferie hvor kos og fysisk fostring står i høysetet. Mange skal
tilbringe kosen til fjells og med skiturer enten på bortoverski eller på nedoverski. En
helsebringende tid for en sunn sjel i et sunt legeme. Men hva er helse?
Helse er et relativt fenomen. Helse erfares og bedømmes i forhold til hva folk finner
det rimelig å forvente ut fra alder, sykdomsbyrde og sosial situasjon.
Har vi gått på en misforståelse av begrepet helse? Vi har jo en tendens til å tro at det
handler om fettprosent, antioksidanter, kosttilskudd og kondisjonstrening.
Den nye helseforskningen sier til nesten alle; glem kroppen. Kroppens
helsebetingelser er stort sett på plass. Jeg tenker på her i Norge med et slikt
velutbygd helsevesen. Vi har trygg mat, rent vann og ly når storm og kulde kommer.

gjøre

De tre viktigste helsekildene for det moderne mennesket i vår tid er:
Verdighet. At du blir sett og godtatt som deg, med din Gud, din hud, din seksualitet
din kropp, din livsstil. Respekt og selvrespekt er kanskje det viktigste vitamin for
tiden.
Handlingsrom i eget liv.
Dvs. at du opplever at du har en rimelig eiendomsrett til deg selv. At du ikke blir
overstyrt og er i bur.
Tilhørighet er kanskje det aller viktigste. For å ha god helse så må menneske ha en
flokk som bryr seg om deg og som du er glad i.

mot

Dette er de tre store vitaminene. Og ingenting av dette kan du få på resept, med Odd
Fellow Ordenen er en god og lagtidsvirkende medisin.

andre
skal

deg

God Påske!

Geir Eggum
HP

Nye patriarker i Odd Fellow leir nr. 8 vestfold.
Torsdag den 7. februar i leirens Ordenslokaler i Sandefjord, ble 6 logebrødre tatt opp.

I tilfeldig rekkefølge brr. Hans-Kristian Barstad (15 Kongshaug), Håkon Sommerro (40 vern), Hallvard
Inge Karlsen (48 Færder), Johnny Olsrud (48 Færder), Roy Stensgaard (120 Colin Archer),
Og Einar Richard Widerberg (27 Kong Sverre).

Fra v.Patr. Gunnar Kristoffersen, Roar
Gulbrandsen og Roy Svendserud loge nr. 40 vern

Fra h, Patr. Arne Sjong og Ole Romdahl
Fra Loge nr. 40 vern

Patriark E. Richard Widerberg representerte
aftenens vertsloge nr. 27 Kong Sverre.

Fra v.Patr. Kaare Misje 85 De Tre Holmer og
Morten Moen 120 Colin Archer

LEIRINSTITUSJONENS OPPRINNELSE OG UTVIKLING
Det er en ganske vanlig oppfatning blant mange Odd Fellows at leirinstitusjonen i historisk sammenheng
er et relativt nytt skudd på Odd Fellowtreet. Dette er ikke tilfelle. Vi husker at Washington Lodge no. 1
Ble stiftet av Thomas Wildey og hans fire håndtverkervenner i Baltimore i 1819.
Her gjennomgikk brødrene en innvielsesseremoni og tre nummererte grader.
Baltimore ligger i staten Maryland, og allerede i 1821 ble Maryland og USA s storloge opprettet.
Den kortfattede protokoll fra dette møtet den 22. februar 1821foreligger. Her blir de fremmøtte Eks
Overmesterne presentert en for dem helt ny grad. Den gyldne leveregels grad. Dette er første gang denne
grad offisielt er nevnt. I protokollen kan en lese ” Etter at Eks OM William Larkham var behørig opptatt
som medlem ble DGL-graden tildelt fem Eks Overmestre.” Thomas Wildey var en av disse fem.
Gebyret for denne gradtildelingen var 75 cents.
Protokollen sier intet om William Larkhams identitet eller om hvilket forhold han hadde til den nye grad.
Det er ganske uklart om han ble opptatt som medlem for å tildele de øvrige storembedsmenn denne
grad.
James Ridgely mente at DGL-graden var av engelsk opprinnelse, men amerikanske Ordenshistorikere
er ganske sikre på at John P. Entwisle er forfatteren. De hevder at stilen er helt og holdent Entwisles
og minner sterkt om hans littererære form i Covenant Degree (Forbundsgraden) som senere dannet
grunnlaget for logenes Vennskapsgrad.
I 1825 kommer det ytterligere to nye grader : patriarkgraden og Den Kongelige Purpurgrad. Mens DKPGraden har en noe mer usikker opprinnelse. så er P-graden definitivt engelsk. Den ble tatt i bruk av
Manchester unity i Huddersfield den 23. mai 1825. Amerikaneren Eks OM McKormick var da på besøk i
england og fikk graden med seg tilbake til USA.
Disse tre grader var i de aller første årene storlogegrader reservert storlogemedlemmer. Men etter hvert
som storlogen stadig vokste ble det svært tungvint å bruke så mye tid på tildelingen av disse gradene.
Man hadde da valget mellom å anvende gradene i de underordnede logene, eller å opprette en helt ny
institusjon til å ta seg av tildelingen.
I protokollen for Maryland Storloge kan man så først lese at de tre patriarkgradene i året 1827 ble
sammenført til noe de kalte Encampment lodge, eller leirloge, som hadde til oppgave å tildele leirgradene
til medlemmer av logenes høyeste grad. Dette er leirinstitusjonens opprinnelse.
Med denne demokratisering ga man alle brødre mulighet til medlemsskap.
DKP-graden ble utarbeidet i Amerika. Ridgley sier at graden er av amerikansk opprinnelse, at den ble
introdusert i den amerikanske storloge av Thomas Wildey, men han betviler at den er Wildeys verk.
Det var nemlig alminnelig antatt at Wildey var uskolert og ikke hadde noen litterær evne.
Men ordens-historikerne er av en annen mening. De mener at Wildey har tenkt ut gradens innhold ,
mens den er ført i pennen av John P. Entwisle, John Boyd med flere.
Ovenstående er del 1 av flere historiske tilbakeblikk på leirinstitusjonens historie ført i pennen av
Eks DDSS Rolf Ellingsen. De neste kapitlene vil bli referert i de kommende utgavene av ”Patriarken”.
MØTENE I LEIR NR. 8
Undertegnede er kasserer i Leir nr.8 Vestfold og har blitt bedt om å gjøre følgende. Det ene er at vi av brannetaten er
pålagt å ha en oversikt over de som deltar på våre møter.Ved brannevakuering er møtested utenfor sandefjord kirke
v/monumentet, der det taes navneopprop iflg. liste. Muligens er jeg litt for ivrig noen ganger og kan virke sint men det er
bare sterk iver. Mitt ønske er at dere ved ankomst, først betaler for maten,deretter kommer dere til mitt bord og skriver
navn og logenummeret.Deretter kan dere ta "hilserunden" .Det er også viktig at de som møter tidlig og som har et verv
passer på at de får skrevet seg inn. Alle som ikke har mottatt ringgraden skal også skrive seg inn i en annen mindre
bok som viser at de har nok møter for å motta neste grad.Resipientene som skal betale gradsgebyr via meg oppfordres
til å ha med korrekt beløp.
Med patriarkalsk hilsen i T.H og B.
Gunnar Schrøder Kjøll Kass.

SOS BARNEBYER

SOS BARNEBYER

Kjære Patriarker,

Jeg har blitt anmodet av Redaktøren om å skrive litt om SOS-barnebyer og de oppgaver
som Odd Fellow Ordenen har medvirket til for å hjelpe nødlidende barn,
og det er da nærliggende å trekke noen tråder bakover i historien.
I min Loge nr. 15 Kongshaug som ble stiftet i 1926, hadde man som en av oppgavene å
lindre noe av nøden som var i nærmiljøet. Man var fra første stund innstilt på å yte
sosial hjelp til tross for en slunken foreningskasse. Som eksempel kan nevnes at 20% av
kontingenten ble avsatt til noe man den gang kalte «småbarns pleie». Man finansierte
etter hvert bl.a. innkjøp av en hytte ute ved kysten der det i mange år ble avviklet
sommerleirer for barn. Jeg ble innviet i logen i 1964, og fant stor inspirasjon i et vers av
vår logesang der det står: Det skal egge frem vårt kall: «Fred å sprede, lindre savn,
trøste, elske, være sann.» Signe du vår streben Gud ! La oss dra i verden ut som en god
samaritan ! Ordenens Budord om »å oppdra de foreldreløse» stod sterkt i så måte.
Rundt 1972 -75 var det diskusjon om Logens humanitære virksomhet og oppgaver. Det
var vi ikke alene om, og Storlogen hadde allerede påtatt seg fadderskap for 2 SOS-barn.
Loge Kongshaug påtok seg snart også fadderskap for 2 SOS-barn og snart fikk vi flere,
men det var også røster som mente vi påtok oss for store forpliktelser.
I 1977 ble det sendt inn forslag til Storlogen om at man på landsbasis skulle samle inn
penger for å reise et familie hus i en ny SOS-barneby, men forslaget ble ikke godtatt.
Det skulle gå mange år til at en Landssak skulle se dagens lys. Dog skjedde det noe
gledelig som skulle gjøre oss mer synlig når det gjaldt arbeide for SOS-barnebyer. Etter
samtale og forslag godkjente Stor Sire Johan Krohn i 1992 en utadvendt lokal aksjon for
å skaffe midler til et familiehus i SOS-barnebyen som skulle bygges i Latvia. Vi fikk da
med Loge Færder og Rebekkaloge Verdande i prosjektet. Det ble en suksess. Gjett om
vi var stolt på Ordenens vegne.
Ved markering av Ordenens 100-års jubileum i 1998 ble en lignende felles aksjon
etablert der alle Rebekka- og O.F. loger i Vestfold deltok på stands i byene med
utlodning og salg av Andelsbevis til inntekt for et SOS Sosialsenter i Addis Abebba i
Etiopia. Dette førte nok til at Storlogen følte seg sikker på at man i 2003 kunne sette i
gang den første Landssak for SOS-barnebyer med å samle inn midler til å bygge en
fullstendig SOS-barneby og Sosialsenter med navnet San Vicente i El Salvador. Denne
aksjon ble gjennomført på en utmerket måte og lagt merke til over hele landet.
Forts. neste side

Forts. fra foregående side
I 2011 – 2012 – 2013 har Storlogen i samarbeid med SOS-barnebyer i Norge kjørt i gang
prosjektet «Sammen for barn i Malawi», der grunnsteinen for en ny barneby for lengst
er lagt ned. Gjennom denne Landssaken har vi påtatt oss oppgaven med å finansiere
en helt ny SOS-barneby i byen Ngabu i Malawi. Dette landet er meget fattig og ligger i
Syd-Øst Afrika med grense til Mocambique. Prosjektet skal med vår felles innsats med
de 15 familiehusene gi et trygt hjem for 150 barn. famlieprogrammet i lokalsamfunnet,
vil hjelpe ytterligere 2000 barn og familiene deres.
Odd Fellow Ordenens budord om å oppdra de foreldreløse og trengende er i denne
sammenheng i vår hånd med SOS-barnebyers visjon: Alle barn hører til en familie og
utvikler seg med omsorg, respekt og trygghet. I forbindelse med en Lysmarkering med
fakkeltog og program på offentlig sted som skulle gjennomføres lørdag 15. desember
2012 om ettermiddagen, ble dette noe hindret av dårlig vær.
Men aksjoner ble gjennomført på ca.60 steder rundt om i Norge. Hensikten var å skape
blest om aksjonen samt søke å skaffe nye faddere til SOS-barna og barnebyen. Senere
på kvelden ble det på TV 2 sendt en Artistgalla, der folk kunne ringe inn og tegne seg
som fadder. Målet var å skulle nå et antall på 5 000 nye faddere som man trengte til
prosjektet i Malawi, men i alt er det tegnet 17 000 nye som nok blir fordelt til andre
SOS-barn og SOS-barnebyer.
Det er også verdt å merke seg at Staten ved Finansministeren, meddelte under
programmet at man ville gi 10 millioner kroner til prosjektet. I den sammenheng har
Odd Fellow Logene innbetalt ved slutten av Januar 2013 ca. 5 millioner, (mens målet er
ca. 6,2 millioner) og Rebekka Logene ca.5,5 millioner kroner,
(og målet er ca. 5,4 millioner).
Hele prosjektet er beregnet til NOK 25 millioner, og det beløpet burde være innen
rekkevidde.
Det gjenstår en aksjon for Landssaken i perioden 13. – 20. april. Da skal det for alle Odd
Fellow og Rebekka Loger arrangeres innsamlingsaksjoner lokalt med salg av poser med
Solsikkefrø og samtidig «rasle» med Pengebøsser. Det blir altså en ny utfordring for
arrangement-komiteene å sy sammen driftige grupper som er villig til å aksjonere
utenfor butikker og plasser på travle dager. Men når det er gjennomført tror jeg vi kan
se tilbake på en gedigen innsats som det vil stå respekt av.
Til sist vil jeg få ønske alle Patriarker alt godt og at det blir en fin og varm vår.
Så ut venn, så ut det beste som du eier !
Mbh i V.K og S.
Eks.OM. Birger Bugge Vabog.
Loge nr. 15 Kongshaug.

60 års veteranjuvel ble onsdag den 7. febr. 2013. I hans 92. år tildelt bror Sverre
Lyngaas Dahl i loge nr. 40 verns Ordenslokaler.
Medlem av loge nr.40 vern.

Veteranen flankert av fra v. Stor Sire Morten
Buan, til høyre Dep. Stor Eks OM Johan Krohn.
Bak fra v. Stor Masjall Dag Virik, OM i loge vern
Sverre Solberg, Stor Kapelan Randulf Meyer
og Dep. Stor Sire Jonn Wøllo.
Etter en høytidelig seremoni i salen, ble det
servert cherry i salongene, med en derpå
følgende meget smakfull kalvestek m/dessert
ved broder-måltidet.
Ca. 60 høytidsstemte brødre deltok ved dette
Taffel.
Red.

En meget tilfreds veteran ved kaffen.

60-års Ve Ju

Ekstraordinært Distrikt Storlogemøte

"Eks Stor Sire Johan Krohn og DSS Dag Virik omgitt av Storrepresentanter, Eks Stor-representanter og
Eks Overmestere”

Arbeidende Distrikt Storlogemøte – en nyskapning
DSS og Distriktsrådet inviterte til Ekstraordinært Distrikt Storlogemøte 5. mars i Holmestrand. Til vanlig
foregår Distrikt Storlogemøter hvert annet år og har tildeling av Storlogegraden som hovedsak. Men DSS er
av den oppfatning at vår Orden har en lite brukt ressurs i de mange Eks OMer som sitter rundt i våre Loger.
Gjennom en nyskapning som et arbeidende Distrikt Storloge-møte, ønsker Distriktsrådet i Distrikt 8 Vestfold i
større grad å aktivere den kompetanse våre kvalifiserte Eks OMer sitter inne med.
Hensikten er:
å øke kunnskapen om Odd Fellow verdigrunnlag
å gi grunnlag for økt refleksjon og selvinnsikt
å aktivere erfaring og taus kunnskap blant Distriktstorlogens medlemmer
å gi grunnlag for styrkelse av distriktets loger
å øke Distriktsrådets legitimitet
å gi eksempler og innspill etisk post/annet etisk arbeid i logene
Årets tema er Vennskap slik det er tema for Den Norske Storlogen i 2013. Vennskap er også tema i Det
Norske Odd Fellow Akademis årbok.
Deltakerne på årets Distriktsstorlogemøte brukte tilsendte tekster om Vennskap som bakgrunnsstoff i samtaler
og refleksjoner i gruppearbeid. Disse tekstene og brødrenes egne livserfaringer var grunnlaget for samtalene.
Gruppene formulerte verdimessige spørsmål til refleksjon, og disse vil bli samlet i et hefte som sendes hver
deltaker og Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon.
DR tar sikte på å arrangere et nytt Distrikt Storlogemøte til høsten med Logesalens symbolikk som tema.
Dag Virik
DSS

Torsdag den 7. mars 2013 ble 9 patriarker befordret til DGL graden (Den Gyldne Leveregels Grad)
i Leirens Ordenslokaler i Sandefjord.
I tilfeldig rekkefølge:
Bjørn Eyvind Loland Børgesen 15 Kongshaug,
Bjørn Ellefsen 15 Kongshaug, Roy Svendsrud 40
Vern, Tor Bjørge 48 Færder, Ole-Bjørn Fogth
48 Færder, Bjørnar Hansen 48 Færder,Frank Kulø
Hagen 117Oseberg, Rolf Corneliussen 120 Colin
Arche og Morten Snørsvald 120 Colin Archer.

Ved aftenens taffel var 75 patriarker samlet til fest. Menyen var torsk m/tilbehør. Ansvarlig loge denne kvelden var loge nr. 120
Colin Archer og patriark Morten Snørsvald holdt tale på vegne av de Patriarkene som ble befordret til DGL-graden. Etter taffelet
leste Eks HP Øivin Eriksen et stykke fra Hamsun.
Leirens heder til patriark Knut Bakkeli.
Han ble hedret for nærmere 30 års tjeneste i leirens privatnevnd. Hovedpatriarken holdt følgende tale i denne anledning:
Kjære bror Knut Bakkeli.
I dag vil vi ære deg. I leiren har vi ingen ærestegn eller hederstegn. Kollegiet har lenge fundert på hvordan og når vi kunne få
gjort ære på deg. I dag er det 30 år og 4 dager siden du ble tatt opp i leiren vår. Dette er en god anledning. Det ble sagt at så å si
med en gang du fikk leirringen så overtok du som privatnemnd. Egentlig har vi ikke hatt en privatnemnd. Vi har hatt Knut Bakkeli.
Ofte har du hatt en medhjelper eller 2, men du har tatt på deg ansvaret for regnskap, meny, billettsalg, bardrift i over 25 år
sammenhengende.
Vi tenkte at du kanskje ville gi deg nå når restauratøren overtok barsalget, men nei da. Ved gallamøter har vi øvelser i forkant
og er her gjerne før ½ 6. Da er du her allerede, klar ved inngangsdøren. Du kommer først av alle og drar sist.
Alltid blid og sprudlende. Fraværet i alle disse årene kan telles på en hånd. Ord som trofast, dedikert, samvittighetsfull blir ikke helt
dekkende. Livsstil, ditt andre hjem, hjertebarn og utrettelig ildsjel blir mer dekkende. Vi er veldig glad i deg, ikke bare for det du har
gjort og gjør i leiren, men også for den person du er.
Siden vi ikke har noe ærestegn å gi deg, vil vi gi deg denne som et tegn på takknemmelighet. Så får jeg håpe den faller i smak.
Det er ikke vin, men noe jeg vet du setter pris på. Det følger med en liten blomst som også er ment som en hilsen og takk til din
kjære Ingrid som har latt deg få bruke så mye av din tid her i leiren.

Etter talen og til stående applaus takket en rørt Knut Bakkeli for oppmerksomheten.
Red.

Patriark Knut Bakkeli

”Den nye leir” er nå innført i leir nr. 8 vestfold
Dette betyr at leirens embetsmenn nå trår til
i skinnsandaler på sine leirslagninger og
viser seg i all sin skrud når patriarkene samler
seg rundt leirbålet.
De som ennu ikke har opplevd ”den nye leir”
kan glede seg til en stor opplevelse.
Red.

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

