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KJÆRE PATRIARKER!
Nå begynner en ny epoke i mitt logeliv. Som nyvalgt HP vil jeg først takke for den tillit
som dere har vist meg. Det er med ydmykhet jeg går til verket - også krydret med litt
skrekkblandet fryd. Det er store sko jeg skal fylle som tidligere har gått faste skritt og
valgt en riktig retning for Ordenen.
Det er riktig å føre omlegging av Leiren videre, slik at vi alle vil lære og bli fortrolig
med forandringen. Leiren skal være et godt sted å møte til glede og berikelse for alle
patriarkene. Derfor vil vi bestrebe oss på god rituell innlevelse og godt innhold på
ettermøtet, slik at vi får utbytte av leirslagningen.
I juni avholdt Storlogen seminar for alle nyvalgte HM og HP. Dette var veldig lærerikt,
og jeg mener også et nødvendig tiltak for opplæring av nye ledere for leirene. Det gir oss
en mye større mulighet til å gjøre vårt arbeid bedre. Men i et slikt perspektiv er nok også
jeg en novise, så jeg ber om forståelse og tilgivelse for eventuelle feilskjær. Det som
ville glede meg mest er at alle patriarkene vil oppleve møtene inspirerende og
engasjerende, slik at vi alle ser frem mot neste leirslagning.
Jeg vil minne oss alle sammen om: Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot
deg. Samtidig som jeg ønsker at vi skal etterleve dette også i hverdagslivet i samsvar
med vår lære og vårt budord.
Jeg vil avslutte med Mark Twain:
Vi burde alle være opptatt av fremtiden, for det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.
Velkommen til leirslagninger.

deg

Mph
i Tro, Håp og Barmhjertighet.
Brynjar Herland
Påtroppende HP.

Følgende patriarker ble valgt til embedsmenn i Odd Fellow Leir nr. 8
Vestfold for perioden 2013-2015, i møte den 2. mai 2013:
Embede

Navn

Loge

Hovedpatriark
Yppersteprest
Sekretær
1. Høvedsmann
Skattmester
Kasserer
2. Høvedsmann

Brynjar Herland
Gunnar Johan Pedersen
Morten Moen
Kjell Aas
Alf Robert Johansen
Gunnar Kjøll
Terje Gulbrandsen

120 Colin Archer
40 Vern
120 Colin Archer
48 Færder
27 Kong Sverre
15 Kongshaug
40 Vern

P+ den 2. mai 2013.

Fra v.bak: Rolf Sætre 15 Kongshaug, Per Thoralf Haug 27 Kong Sverre, Michael Kimbell 48
Færder, fra v. foran: Per Vidar Karlsen 117 Oseberg og Tom Conrad Gulliksen 120 Colin Archer

Rundt 80 patriarker var samlet i leirens ordenshus i Sandefjord da 5 brødre ble
opptatt i leiren denne kvelden. Etter en meget høytidelig seremoni, kan det
konstateres at ”den nye leir” nå er 100 % implementert i Odd Fellow Leir nr. 8
Vestfold. Det var en stor opplevelse, spesielt med den nye avslutningen.
På ettermøtet nøt patriarkene torsk med tilbehør og godt drikke til.
Red.

Leirinstitusjonens opprinnelse del II
I forrige kapittel om leiristitusjonens opprinnelse ble det
referert til en protokoll for Marylands Storloge fra året
1827. At de tre enkeltsstående patriarkgradene, som det
var på den tiden, 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 en
mulighet til medlemsskap.
Blant ansøkerne til denne nye Ordensgren finner en bla.a.
Thomas Wildey. Den aller første leirloge het Encampment
Lodge No. 1, men navnet ble senere forandret til Jerusalem
Encampment No 1. Den ble instituert i 1827 med John Boyd
som Chief Patriarch (Hovedpatriark) og Thomas Wildey som
High Priest (YP).

Møteliste Leir Nr. 8 Vestfold høsten 2013
Stockflethsgt. 22. 3210 Sandefjord
tlf. 33 46 36 72
Møte kl. 19.00 hver 1. torsdag i måneden
Alle møter åpnes i Patriarkgraden

05.09.

EI Galla

03.10

Arbm. 1. g N Nevnder

07.11

DKP + Galla, 2.g N V Nevnder

05.12

Arbm. Julemøte

02.01-14

Arbm.

06.02-14

Arbm. Rgnskap/budsjett

Hvorfor ble så Ordensarbeidet utvidet til å omfatte også
denne nye institusjon? Våre Ordensfedre har
ikke gitt oss noe svar på dette. Men det er all grunn til å
trekke frem to motiver som kan ha spilt en viss rolle:
Vennskap –Kjærlighet – Sannhet
Ønsket om en videreføring av det rituelle arbeid for å gi
Ordenen en bredere etisk basis, og ønsket om ikke å være
Å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens
dårligere stillet med hensyn til antall grader enn
moderordenen i england og frimurerne.
I 1890 årene ble det i USA utgitt et Ordenshistorisk verk på
grunnprinsipper blant menneskene, å undervise
ca. 900 sider som gjør krav på å være Odd Fellowordenens
offisielle historie. Boken har en tendens til en noe
dem i kjærlighet til Gud og deres neste, og lære
høyttravende omtale av alt det som skjedde under
pionertiden. Her skal det gjengis noe av det som angis for
dem at ord ikke er nok , men at disse
motiver for opprettelsen av leirinstitusjonen:
”Det patriarkalske Odd Fellowskapet hadde sin opprinnelse lærdommer må omsettes i handling for at hver
i et sterkt iboende menneskelige ønske:
Å nå lenger frem enn andre, å nå et høyere mål enn de
enkelt etter evne kan bidra til menneskets
fleste av ens medmennesker. Det være seg i rikdom,
offisiell status, eller sosialt liv, så er det alltid noen få som
forbedring og fullkommengjørelse
har satt seg som mål å gå forbi alle andre. Også i vitenskap ,
litteratur på bondegården eller i fabrikken. Filosofen søker
er Odd Fellow Ordenens formål.
stadig nye sannheter, sjømannen søker sikrere og mer
direkte ruter over havene. Dette er som det skal være, for
uten å være i sitt yrkes frontlinje, vil det ikke bli noen
fremgang. Vår verden og vår sivilisasjoner er akkurat slik
som de skal være : De gir fritt armslag for dyktighet,
Ordensbefalingen
utholdenhet , mot og ambisjoner.” sitat slutt.
Det er neppe trolig at Thomas Wildey og hans venner ville
Vi befaler eder å besøke de syke,
kjent seg igjen ved denne svulstige beskrivelse. Men i alle
hjelpe de trengende,
fall ser vi her helt klart forrige århundreders liberalistiske
begrave de døde og
ideer ført i pennen av Ordenshistorikerne.
oppdra de foreldreløse.
FORTS. I NESTE UTGAVE AV PATRIARKEN.

Livsvisdom
Møteplan for høsten 2013 og våren 2014
Tres Encadenados, Gran Canaria
Møtested Terazza Mar i Puerto Rico

No man is an iseland entirely by
Itself.

Dato
06.11.2013
13.11.2013
20.11.2013
27.11.2013
04.12.2013

Tid
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Type møte
Velkomstmøte
Møte
Møte
Møte
Julemøte

08.01.2014
15.01.2014
22.01.2014
29.01.2014
05.02.2014
12.02.2014
19.02.2014
26.02.2014
05.03.2014
08.03.2014
12.03.2014
19.03.2014

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Nyttårsmøte
Møte
Møte
Venneaften
Nominasjonsmøte
Møte
Årsmøte
Innsett.av nytt styre
Møte
Klubbtur
Møte
Avslutningsmøte

Every mans death diminishes me.

So therefore never run to see

for whom the bells tolls.

The bells tolls for thee.

John Donne

En sommer er over……………………….?
I skrivende stund er det lettskyet pent vær og ca. +20 gr.
Hvilken fantastisk sommer vi her på østlandet har hatt.
Med gode badetemperaturer og et yrende båtliv
i skjærgården og ved brygga.
Nå skal logene og leirene i vårt langstrakte land inn i
Embedsmannsinnstallasjoner.
Våre DSS er og hans/hennes Storembedsmenn har sin
travleste tid. Noen emb.menn takker av, noen fortsetter
videre og nye tar utfordringen med å starte i nye verv.
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Undertegnede vil nok engang rose avtroppende HP
Geir Eggum for et stort og viktig arbeid med innføring av
”den nye leir” i distrikt 8.
Til de av dere som enda ikke har deltatt i leirslagning i
Odd Fellow leir nr. 8 vestfold med nytt innhold, møt frem
og opplev noe helt nytt i leirsammenheng.
Mph i T.H og B.
Hans-Olav Fredriksen
Red.

