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Nyhetsbrev 
MARS 2023 

 
Siden sist… 
Gode patriarker. 

Bildet denne gang blir nok 

det siste av snø og is for i 

år, neste måned er 

vårmåneden april. 

Det blir interessant å se 

om Logene klarer å øke 

medlemstallet etter 

nedgangen under 

Pandemien. Stor Sire Geir 

Småvik er meget opptatt av dette, og har sagt at det må lettes litt på rigorøse bestemmelser, 

og skapes mer glede og godt humør på våre møter. En god balanse mellom alvor og skjemt 

er viktig i disse tider. 

Jeg vil henge på en spesiell takk til YP, 2. HM og Veiviser for deres evne til å huske tekster i 

spillene. Jeg er imponert over deres evne til å huske lange tekster uten «jukselapp»! 

Vel møtt. 

Herold 

Vårens terminliste. 
16.03 Arbm. Instr. 

20.04 P + Galla 

18.05 Intet møte (Kristi Himmelfartsdag) 

21.09. EI Galla 
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Leiren har fått Pins og Slipsnål med Logo. 

For å skape blest om dette har jeg valgt å 

bruke dette innslaget også denne gang. 

Nå er det mulighet for å skaffe seg Pin og 

Slipsnål med vår vakre Logo. De er 

produsert i Kina, og importert av et firma i 

Skien. 

Skattmester vil stå for salget, og prisen er 

satt til kr. 100.- for Pin og kr. 150.- for Slipsnål. Sett kr. 200.-. 

Pin skal festes på brystlommen, og ikke på jakkeslaget, på Galla og sort dress. Den kan også 

brukes på vanlig sivilt antrekk, og da på venstre jakkeslag. 

Begge ble lagt frem for salg på vår Leirslagning den 16. februar og på seminaret 18. februar. 

16.02 DKP + 2.g N Galla, Gradsarbeid P og DGL 

Denne kvelden ble ni patriarker tildelt Leirens høyeste grad og Leirringen, som skal bæres på 

høyre langfinger i resten av Odd Fellow-livet. 

Det møtte også fem Patriarker som bare hadde patriarkgraden, disse ble ført ut og gitt 

undervisning av Storrepr. Morten Moen. 

HP Geir Aursnes leste opp Valgkomitens forslag til nye embedsmenn og medlemmer av de 

fem Nevnder som leiren skal ha fra 2023 til 2025. Valg blir utført på neste Leirslagning i 

mars. 
 

Fra v: HP Geir Aursnes, Bent Jarle Lundeby, Loge nr. 48 Færder, Thor Magne Malmquist, Loge nr. 26 Svenør, Svein Olav 
Langeby, Loge nr. 48 Færder, Idar Rune Grotle, Loge nr. 120 Colin Archer, Bjørn Tønseth, Loge nr. 120 Colin Archer, Ole 
Henrik Pettersen, Loge nr. 48 Færder, Ronny Østberg Borgersen, Loge nr. 120 Colin Archer, Rolf Hjelmeland Johannessen, 
Loge nr. 48 Færder og Kåre Trollsås, Loge nr. 48 Færder. 
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Noen bilder fra Taffelet av blide og mette 

patriarker. Etter avslutning på måltidet, ble 

det kaffe og en god prat i salongen. 

Menyen på ettermøtet var kalvesnitsel m/grønnsaker som smakte meget bra. 

HP Aursnes hilste til de nye patriarker av Den Kongelige Purpurs Grad, og ønsket dem lykke 

til på den videre Ordensveien. 

OM Thor Magne Malmquist fra arrangørlogen nr. 26 Svenør, som også fikk graden, hilste fra 

sin loge og takket aktørene for en flott gjennomføring. 

Patriark Bernt Jarle Lundeby takket på vegne av de nye patriarker for tildelingen, og 

berømmet også aktørene for fin gjennomføring. 

Som avslutning takket Patriark Kjell Aanstad kjøkkenpersonalet for den gode maten og 

serveringen. Måltidet ble som vanlig avsluttet med «Alltid freidig». 

Leirens nye Pin og Slipsnål ble lagt ut for salg til patriarkene, med godt resultat. De vil bli lagt 

ut for salg også på de kommende Leirkvelder, og neste anledning er på seminaret lørdag 18. 

februar. 

 

Humor i Ordenen 
I et forsøk på å få litt humor i 

Nyhetsbrevet, har jeg funnet et 

bilde på nettet fra et 

Amerikansk Logemøte fra 

1789. 

Riktig så mye liv er det ikke på 

møtene i våre dager, og ikke 

har vi med hunder heller. 

Det er vel like greit at Ordenen 

har endret seg litt gjennom 

tidene. 
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18.02 Seminar for Patriarkgraden i Leiren. 
Denne lørdag arrangerte Leir nr. 8 Vestfold et seminar som tok for seg spillet i 

Patriarkgraden. Som så ofte før var mentor Spes Dep Stor Sire Kjell Henrik Hendriks en god 

læremester. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminaret samlet til sammen 40 Patriarker, fra 

Grimstad i sør til Drammen i nord. Start kl. 10 og 

avslutning kl. 16. 

Da dette kun er for Odd Fellows som har 

Patriarkgraden, blir det ikke referert noe av 

innholdet, bare vist bilde av de som var med i 

spillet. Sittende fra v. HP Aursnes og 1. HM 

Anderson. 

På bildet til venstre takker HP Aursnes, Hendrichs 

for utmerket instruksjon og ledelse av diskusjon, 

med en velbehandlet vindruevariant til innvortes 

bruk. 

Nederst har Patriarkene fått servert snitter 

og kaffe i en pust på programmet. 
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Neste møte: 16.03 Arbm. Instr. V Fd. 

Aftenens meny: 

Lapskaus, 

kaffe 

Pris kr. 255.00 (kort eller kreditt) 

Påmelding med Spond, SMS eller e-post 

Frist: Mandag 13. mars 

Hvis du ikke skal spise, så si fra i tide! 

Hvis du vil ha noe annet å spise, så si fra til 1. HM. 
 
 

Ny restauratør i Sandefjords OF Lokaler: 

 
ODD FELLOW 

SELSKAPSLOKALER 
ARTEMIS EVENTS OG 

CATERING 
Restauratøren driver også OF Selskapslokaler i Tønsberg. 

Tlf. 95849978 Daniel 

Leirinformasjonsmøte for nye Patriarker. 
Arrangeres torsdag 30. mars kl. 19.00 i Ordens øvingslokaler i Sandefjord. Som kjent er dette 

obligatorisk for nye patriarker, men langt fra alle har hatt muligheten til å få med seg det 

som skjer. Derfor er alle patriarker og øvrige brødre velkomne. Men for å få oversikt over 

hvor mange som kommer er det ønskelig at du melder deg på. 

Påmelding til Storrepr. Morten Moen: 

Mobil/SMS: 41306566 - e-post: ofleir8storrepr@oddfellow.no 
 
 

 

Herold: 

Åge B. Eriksen, 

Sjøstrand 6 

3209 SANDEFJORD 

Tlf.: 90019578 Epost: abe-eri@online.no 
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