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FRA HOVEDPATRIARKENS
HOVEDPATRIARKENS TELT
KJÆRE PATRIARKER!
"Dette har jeg ikke prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare!" sier Pippi
Langstrømpe. Selv om dette kommer fra barnemunn er det like gyldig for alle. På
amerikansk heter det: Wish it, Dream it, Do it. Det synes jeg er så flott. Vi skulle ha
større tro på oss selv og tørre utfordre det nye, og der er Pippi bare suveren. Denne
positivismen er nødvendig og avgjørende i enhver fornyelsesprosess. Det gjelder å
tørre å iverksette nye ideer, så får man etterpå vurdere resultatene.
Leirinstitusjonen har gjennom lang tid vært gjenstand for lite fornyelse. Man kunne
nesten snakke om stagnasjon. Storlogen la for 2 år siden ned et enormt arbeide for å
igangsette en fornyelsesprosess av leirinstitusjonen. Men det var opp til hver enkelt
leir hva som skulle iverksettes.
Min embedsperiode som Hovedpatriark går mot slutten. Jeg kan se tilbake på to
interessante år med store utfordringer med fornyelse av leiren. Det har vært mye
arbeid og tatt mye tid. Alle i kollegiet har hele tiden vært svært positive og
engasjerte. Takket være dem ble det aller meste realisert. Tilbakemeldinger fra
embedsmenn og patriarkene har stort sett bare vært positive. Uansett hva en legger
til av utstyr, rekvisitter og ritualer, er fremgangen helt avhengig av den enkeltes
engasjement og gjennomføring. Dette synes jeg har gått utrolig bra. Det gjelder å
være som Pippi, positiv til alle utfordringer. Da får en det til !. Jeg føler at Leir nr 8
Vestfold gjennom sin utviklingsprosess har opplevd en nivåheving på flere fronter.
Et tilbakeblikk på det som har skjedd; (de nye momentene er uthevet):
”Ny leir” ble gjennomført etter Storlogens oppfordring og retningslinjer. Det ble
oppfordret til økt bruk av passord og tegn. Terminpassord, relevante gradspassord og
gradstegn blir nå avkrevd under hver leirslagning. For de fleste måtte dette hentes fra
glemselens lande. Takket være gode ”overgangsordninger” for glemselen og flere
instruksjoner, ble dette godt mottatt.
Forts. på neste side

Vandreleir ble avviklet og opprettelse av red. av ”Patriarken”, som eget embede.
Nevnd for Styrkelse og ekspansjon ble opprettet. De fikk som første oppgave å gjennomføre
utviklingsprogrammet for alle yngre patriarker. Alle resipiender må delta på et informasjonsmøte
før opptagelsen.
Alle yngre patriarker som må forlate en gradsseremoni, skal i stedet delta på gradsarbeid.
Gradsarbeid lagt til leirslagninger, er spesielt markert på terminlistene. Alle leirslagninger blir like
viktige for de nye.Alle yngre patriarker må notere sitt fremmøte i egne protokoller og delta på
minst 4 leirslagninger før de kan motta neste grad. Det er slutt på kun å møte opp på sin egen
gradspassering.De yngre patriarkene fikk også en ekstra utfordring. På Leirslagningen nå i april som
het Yngre Patriarkers Aften. (Se eget kapittel etter ”fra hovedpatriarkens telt”).
Leirslagningen ble avsluttet med en diskusjonskveld. Etter at leiren var lukket, ble de fremmøtte
patriarker delt inn i grupper på maks 8 patriarker og så plassert rundt i bygget. Antallet gav
mulighet til en fra hver loge på gruppene. Temaet var gitt på forhånd. Etter 45 minutter avsluttet
gruppene og møtte i salongen for snitter og kaffe. På et oppgaveark skulle først noteres gruppens
deltagere og så stikkord til bruk på plenumsmøtet etterpå. Det viktige var likevel det som skjedde i
de små gruppene: Presentasjon av deltagerne var for å bli kjent med hverandre. Gruppens
størrelse tilsa at alle fikk god tid til å delta i diskusjonen. Ingen ble tilhørere slik som gjerne ville
skje i en plenumsdiskusjon. Avslutningsvis skulle gruppen foreslå temaer med om mulig en
innleder, for nye diskusjonskvelder. Her kom mange gode forslag.
Da tiden var ute og vel så det, måtte to av gruppene nesten bli bedt om å avslutte. Dette viste bare
topp engasjement. Diskusjon i grupper har aldri tidligere vært prøvd i vår leir. På ettermøtet i
plenum var det bare godord om opplegget, endog akklamasjon. Flere gav også uttrykk for at dette
opplegget ville de benytte på arbeidsmøter i egen loge.
Etter en slik vellykket start, er en årlig Yngre Patriarkers Aften med etterfølgende diskusjonskveld i
grupper, kommet for å bli. Med enda større fremmøte, kan det være nødvendig å ta i bruk de nye
rommene i 1. etasje.
Jeg utarbeidet også en handlingsplan for perioden 2012-2020. Som en konsekvens av dette, ble det
utarbeidet en terminliste for de neste 9 årene. Den finnes på leirens web-side. Her kan dere bl.a.
se at leiren 60 års jubileum er lørdag 6. feb. 2021 og at der er ingen sommermøter.
Ny særlov for vår leir ble utarbeidet. Dermed fikk leirens foredragsnemnd sin renessanse. Med ny
sammensetning og mandat startet 3 patriarker opp igjen og det har vært svært vellykket.
Mye av informasjonsflommen som tidligere var på papir har nå blitt digitalisert. Terminlister,
handlingsplan, særlov og ”Patriarken” finnes nå på leirens WEB-side. Det trykkes et lite opplag kun
for de som ikke bruker data.
Så til slutt litt statistikk for denne embedsperioden:
I august 2011 var medlemstallet 454 og i april 2013, 441. Om vi legger til de 5 som er påmeldte til
P+ i mai, har det likevel vært en liten nedgang i embedsperioden.
Inklusive de 5 i mai, har 20 blitt opptatt i vår leir, 20 befordret til DGL-graden og 28 opphøyet til
DKP-graden..

Forts. neste side.

Målsettingen er ”det gode møtet”, å gjøre leirslagningene mer interessante og givende for hver
enkelt. Det er viktig å aktivisere og involvere. En har noe igjen for å møte opp, det er interessant og
givende det som skjer, og en får lyst til å møte igjen..
Framtiden vil vise om vi lykkes i det. Jeg håper det nye kollegiet med den nye hovedpatriarken,
vil føre videre og videreutvikle det arbeidet som er nedlagt og ønsker lykke til.
Jeg takker for meg som Hovedpatriark
og ønsker alle en riktig god sommer.

Geir Eggum
Hovedpatriark.

Yngre patriarkers aften (et nytt konsept) på leirmøtet den 4.4 - 2013
Tre patriarker med kort fartstid i leiren tok utfordringen og holdt hvert sitt innlegg om etiske
emner. Hensikten var å skape engasjement og interesse blant de nye patriarkene og gjøre
møtene mer interessante for alle. Dette ble meget godt mottatt med takk og akklamasjon
på ettermøtet, en svært vellykket debut.

Patr Alf Robert Johansen
Tema: Håp (Loge 27)

Patr. Christian Holte-Nilsen Patr. Ole Andre Horn Steindebakken
Tema: Barmhjertighet (Loge 15) Tema: Barmhjertighet (Loge 48)

Reisebrev fra Guatemala med Clinica Noruega, februar –mars 2013
Undertegnede patriark Per Fuhre Pettersen vil takke alle brødre/patriarker som bidro med briller,
på vegne av de som jeg greidde å finne passende briller til blant de nesten 1000 briller som jeg
hadde å velge av. Mange fikk sikkert en bedre hverdag etter at de fikk nye briller eller fikk byttet ut
gamle som ikke lenger passet. I reisebrevet står det at vi tok 5 Quetsales for brillene (det samme
som det betales for en flaske Cola) 1 Q = NOK 0.75. Til dette kan det sies at de Q 1750.(tilsvarende 350 briller) ble brukt til å hjelpe pasienter som trang hjelp av øyenlege/spesialist for å
få tilpasset sine briller. I tillegg til de 350 stk som ble utlevert mot betaling fikk over 200 briller uten
å betale etter at de hadde vært innom vår lege som avgjorde at de var helt avhengig av å bruke
briller for å lese / arbeide.
I dag, 7.mars sitter vi i skyggen og svetter, etter en halv dags på arbeid i en ambulant klinikk i en
landsby med veier som får Trollstigen til å blekne! Her vi sitter foran ytterdøra til vår private
innkvartering, ser vi avokadotrær, bananpalmer og flotte bouganvillaer. Vi blir traktert med kaffe
fra egen hage.
Forts. neste side

Alle samlet; fra ve: Turid, Stine, Mari, Per, Tove, Hanne, Torstein ved Atitlán sjøen.
De tre første dagene var vi turister, så hovedstaden og bodde ved innsjøen Atitlán, hos en
nordmann, som har en Lodge, som vant «Trip Advisor i 2012»! Nydelig og idyllisk i en bukt ved
innsjøen med en liten landsby som nærmeste nabo.
Etter to dager dro vi videre på dårlige og svingete veier til Maya landsbyen Chajul, 3800 moh. Her
var det to gater for biler , resten var krøtterstier og bakker brattere enn gatene i Bøkelia. 20 000
innbyggere og de fleste plagdes med hoste og svie i øyne grunnet dårlige boforhold, forårsaket av at
ildstedet inne er uten avtrekk/ pipe. Røyken siger ut gjennom taket/ takstein. Alle fyrer med sur ved
slik at veien hjem om kvelden er tåkelagt. Gatene var fulle av søppel og kloakk, høner og griser åt av
avfallet. Landbruksmarkene lå over byen slik at alle menn var borte det meste av dagen. Når kvelden
kommer, vendte de tilbake på esler pakket med ved og grønnsaker. Kostholdet består av tortillas
(mais lefser) og kylling/høner. Vi kunne nok ønske oss litt mer salt i maten. Clinica Noruega har en
stasjonær klinikk der med to rom på ca 25 kvm, og hun som driver den er halvveis i
sykepleierutdanningen som betales gjennom fadderbidrag fra Norge.
Veldig interessant å se at innsamlede penger/fadderbidrag hjelper. Lite lus, men stort behov for
sokker/varme klær. Mangelen på guttetøy var stor da jentene gikk kun med tradisjonelle mayadrakter
fra 2 års alderen. Smilende og gjestfrie var alle. Det daglige arbeidet for oss, bestod i for
sykepleierne av å sortere hvem som kunne behandles av Don Pedro ( les Per Fuhre )som på beste
måte delte ut innsamlede briller til en pris av 5 Quetsales (3,50 NOK- lik en Cola) samt at
sykepleierne(Turid, Stine og Tove) fortalte om hygiene, kosthold, hvorfor de hadde mye luft i
magen, ingenting var galt når de kjente aorta abdominales (hovedpulsåra) banke ved navlen.

.
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Tørr hud var også mange som hadde, spesielt ungene. Et kutt ble behandlet av Turid (eneste akutt
tilfellet). Mye hoste, vitaminmangel og slitasjegikt, samt hodepine også fordi de drakk kun 2 glass
vann per dag og arbeidet hardt i varmen. Barnetøy holdt Turid Fuhre styr på, og delte ut med et
varmt hjerte. Vår lege Torstein var på flere hjemmebesøk og hadde det ellers travelt på klinikken
med små og store pasienter. Klinikken ble pakket ned etter 4,5 arbeidsdag og da hadde vi behandlet
over 200 pasienter og delte ut nesten 100 briller. Det er nok stedet som til nå har vært dårligst stilt.

Ved skolen i Chajul; fra venstre: Sjåfør Daniel, Turid, Hanne og mange glade barn.

En glad gutt som plutselig fikk hørselen tilbake, ørevoksen ligger i balja! Torstein og Mari

Forts. på neste side

Tove i samtale med en pasient.
Neste stopp varAguacatan (50 000) hvor vi oppsøkte små landsbyer høyt oppe i fjellene-ca. 32003800moh. Her var det mye slitagegikt og soleksem p.g. av mange tunge bører og sterk sol. Solbriller
er mangelvare. Her var både lufta og landsbyene renere. Mari fra Tromsø skjønte ikke at det var ”for
mye sol”! Veldig oppmuntrende å se at alle barn som gikk på skole, fikk varm mat hver dag og
måtte vaske hender før maten, og tannpuss hver dag! Yngste pasient var 6 uker og eldste var 96 år.
Lege Torstein hadde fleire sykebesøk i hjemmene ogdette var nytt for flere av landsbyene.
Vi fikk hønsesuppe med tilhørende tortilla til lunch, spandert på av landsbyen som var veldig takknemlig for at vi var der. Mennene hadde til og med forlatt åkrene og arbeid for å bistå oss siden
mange snakket engelsk. I Aguacatan kommune er det opptil 5 dialekter så det gikk på norsk ,
engelsk, spansk og de forskjellige lokale dialektene (+fingerspråk etc.)

I morgen skal vi feire 8.mars som er stor dag i
Guatemala med ordføreren i spissen, og det blir
opptog med paroler og banner! Vår vertinne
Rosalinda skal ha opprop og Hanne skal holde
tale. Dette blir spennende.

Stine har kledd opp en liten blid, kraftplugg

Les mer om Clinica Noruegas arbeid på www.clinicanoruega.blogspot.com
Aguacatan, 7.3.2013 og hilsen fra Hanne, Mari, Stine, Turid, Per, Torstein og Tove
Med Patriarkalsk Hilsen
Per Fuhre Pettersen
loge nr. 120 Colin Archer

ODD FELLOW MYNT FRA 1795
I min jakt på spor etter Odd Fellow i England fra tidlige tider, kom jeg en dag over denne mynten
her fra 1795. Hva var dette?
Mot slutten av 1700-tallet handel i Storbritannia begrenset av mangelen på skillemynt, og
forretningsfolk, handlende og kunder var bekymret over utviklingen.
Kloke hoder visste råd. Ettersom loven bare forbød produksjon av gull- og sølvmynter, og det i
tillegg var rikelig tilgang på kobber, begynte man å slå kobbermynter, først og fremst som half
penny og penny. De første av disse ble slått i Anglesey i Wales i 1787 og hadde for øvrig et Druidmotiv på aversen.
Myntene kunne være svært forseggjorte, med mange ulike motiv og inskripsjoner. Og ettersom
myndighetene ikke utøvde kontroll på produksjonen, var det fritt frem for alt fra politiske slagord,
ære til berømte personer, sosial kritikk, store begivenheter og samfunnsmessige idealer og verdier
som prydet både avers og revers.
Thomas Spence (1750 -1814) var en sosialt engasjert mann og svært opptatt av menneskers
rettigheter. Han drev bl a et lite forlag og et trykkeri, og trykket opp en rekke mynter med ulike
motiv som han solgte. ”Våre” mynter var pålydende half penny og ble i første omgang trykket i 1795
i et opplag på 600.
Aversen prydes av de to parliamentsmedlemmene, tory’en William Pitt og whig’en Charles Fox.
De var to svært forskjellige karer (odd fellows), og det fortelles at den ene av Odd Fellow grenene i
London, The Loyal Patriotic Order, var kongetro (George III) og tory-vennlig mens den andre, The
Ancient Order, var tilhengere av republikk og favoriserte whig’ene.
Man kunne tro at Spence her ønsket å gi uttrykk for et politisk syn og bare ville illustrere
annerledeshet gjennom å bruke deres kjente profiler. Men reversen prydes av vårt mektige symbol,
Hjerte og hånd, og det er bare Odd Fellow Ordenen som har dette i sin symbolrekke. Det kan tyde på
at mynten bl a var til bruk i loger som betaling for kontingent. Denne ble i begynnelsen samlet inn
ved at bror Inspektør gikk fra bror til bror og samlet en half penny eller en penny gjennom rekke
frem bladet på sin øks (The grand Axe). Man plasserte sin mynt på denne, hvoretter bror Inspektør
ropte ut medlemmets navn og bidragets størrelse slik at bror Skattmester kunne registrere det i sin
protokoll.
Mynter som dette fra 1787 og frem til århundreskiftet (1800) blir ofte kalt for Conder tokens etter
James Conder som var den første som systematiserte disse godt over tusen myntene. De er gruppert
regionvis, og disse myntene sorterer under Middlesex (rundt City of London) og har nummer D/H
804C.
Mynten har påskriften Odd Fellows Ouis Rides (hvem ler?) på aversen og Honour (ære) på reversen.
Videre står det Spence under Hjerte og hånd.
Disse myntene var gangbare i London, Middlesex, Lancaster (Manchester og Liverpool) og Bristol.

Dag Virik
DSS

Mannen i speilet
Hvis du får det du ønsker i livets strid
og verden vil gjøre deg konge kjær,
da gå til ditt speil og se deg med flid
og spør: Er det virkelig slik jeg er?
For spør ikke mor eller kone og barn
om å dømme når mest det må røyne.
Den dom som veier og måler din sjel
er å lese i speilets øyne.
For noen kan tro på din vektige ferd
og kalle deg rik og god,
mens mannen i speilet benekter ditt verd
inntil du kan møte hans øyne med mot.
Det er ham du må tjene,
alt annet er tøv og tant,
hva andre enn måtte mene,
bare han kan deg måle, dypt og sant.

VÅRMENUETT
Vil du bli med i menuetten og de grågrønne
mainetten………….
¤
Sjå det gynger sjå det gynger i en fin menuett
Det er sammar i vente det er lykke å hente.
Det er livet Som deg forærer en blomsterbukett.

Du kan narre en ganske verden
og få godord om enn du feilet.
Bitre stunder vil komme på ferden
om du narret mannen i speilet.
Etter en gjendiktning til norsk fra
en amerikansk Odd Fellow publikasjon.
Av Eks DDSS Rolf Ellingsen.

Vidar Sandbeck

Følgende brødre vil bli opptatt i
Odd Fellow leir nr. 8 Vestfold
torsdag den 2. mai 2013 i leirens OrdensLokaler i Sandefjord :
Navn

Loge nr

Rolf Sætre
Per Toralf Haug
Michael Robin Kimbell
Per Vidar Carlsen
Tom Conrad Gulliksen

15 Kongshaug
27 Kong Sverre
48 Færder
117 Oseberg
120 Colin Archer

Undertegnede vil takke samtlige bidragsytere i
denne vårterminen for alt stoff til ”Patriarken”.
Vi er helt avhengige av dere for å kunne fortsette vår
virksomhet i å utgi leiravisen for Odd Fellow leir nr
8 Vestfold.
Jeg vil i tillegg takke kollegiet som nå går av etter to
ås tjeneste, for et konstruktivt og givende samarbeid.
Spesielt vil jeg berømme avtroppende HP Geir
Eggum for den store innsatsen i sitt arbeide for å ha
implementert ”Den nye leir” med stor suksess.
En helsebringende god sommer ønskes dere alle!
Mph i T.H og B.
Hans-Olav Fredriksen
Red.

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

Vi befaler eder å
besøke de syke,
hjelpe de trengende,
begrave de døde og
oppdra de foreldreløse

