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Embedskollegiet takker for 2 fine år…
-- D
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VIKTIG MELDING
til alle mottakere
av Leiravisen!
Takket være god hjelp fra Logenes
Sekretærer, tyder det så langt på
at utsendelsene har gått bra.
Kvaliteten på bilder vil variere en
del. For det første er bildene tatt
med forskjellige kameraer. Så
kommer lysforholdene ved
opptakene og forkjellige utsnitt ved
beskjæringen av bildene.
Foran fra v.: Fung.Eks HP Asbjørn Holand, Storrepresentant Arne
Engh, Hovedpatriark Arne Aafoss, Yppersteprest Steinar Johansen.
Bak fra v.: 1. Høvedsmann Erik Gaalaas Engesveen, Sekretær Ole
Svein Ødegaard, Skattmester Svein Frislie, Kasserer Bjørn Harald
Grønje og 2. Høvedsmann Jan Svoren

Til slutt kommer kvalitet og
konfigurering for de forskjellige
skriverne. – Slik er det bare …
Red.

Fra innholdet:

Hovedpatriarkens hilsen ( side 2 og 3)
Om vår økonomi ( side 3)
”Rapport” fra pasientverter ( side 4)
Fra møtene våre ( side 6 – 9 )
Fra EK-møte på Vesterhaug Gård ( side 10)
Landssaken ( side 12)

Alle Patriarker og Brødre ønskes en fin høst !
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Gode Patriarker og Brødre!
Vi ser fram til sommeren med sol og varme her i vårt land.
Sommeren er ferietid med mulighet for mange aktiviteter
sammen med familie og venner og utføring av pratiske oppgaver. Mye er avhengig av været. Ofte strekker ikke tiden til.
Vi er nå inne i sommerens siste uker og jeg håper dere har hatt en god
sommer , fått hvilt ut og utrettet det som var planene. Personlig setter
jeg like stor pris på høsten. Været kan være strålende og gi mulighet for
utearbeid, innhøsting av alle slag, fantasiske fjellturer , jakt og fiske.
Det er også tid for oppstart av ny termin i loger og leir som jeg tror
mange patriarker og brødre ser fram til.
Leir 10 Østerlen hadde sin siste samling på Fagernes fredag den 4. mai.
Tradisjonen tro blir det annet hvert år valgt Embedsmenn for de
neste 2 år i Leiren på denne samlingen. Nominasjonsnevnden hadde
gjort et godt arbeid, og valgene av mannskap til ny ledelse ble
gjennomført med orden og verdighet og var enstemmig. ( se side 9…)
Nå gjenstår den høytidlige installasjonen som finner sted på
Gjøvik den 4. september, høstens første møte.
Min oppfordring er derfor at så mange Patriarker som mulig møter til denne høgtidligheten for å
gratulere og ønske de nyvalgte Embedsmenn lykke til med sine oppgaver.
De nyvalgte blir presentert annet sted i denne utgaven av leiravisen så jeg nøyer med å si at dette er
dyktige og erfarne Patriarker som kjenner Leiren godt med Erik Gaalaas Engesveen i spissen som HP.
Leiren er i de beste hender.
Min periode som HP tar slutt den 4. september. Det har vært en stor utfordring og en ære å bli valgt til HP
for Leir nr. 10 Østerlen. Det har vært lærerikt, og jeg har fått bruk for min erfaring både fra Loge og Leir.
Jeg har fått en dypere forståelse for Odd Fellow Ordenen og da spesielt Leirinstitusjonen, dens formål
både sosialt og etisk.
Leiren er den regionale møteplassen for Odd Fellows i Hedmark og Oppland, i alt 7 loger. I løpet av året
besøker vi alle Ordenshus og enheter en eller flere ganger. Forberedelser må gjøres for å ta imot oss. Hvert
ordenshus har sin egenart og atmosfære og setter sitt preg på leirslagningen. Alle steder har jeg opplevd
gjensynsglede og at Leiren er velkommen. På Østerlens vegne takker jeg hjertelig for det.
Skal leirslagningene bli vellykket og ha verdi, må de planlegges godt. Det må øves på gradsspill og
gjennomføringen være godt forberedt. Alt avhenger av at Embedsmenn utfører sine plikter og at aktørene
er forberedt og gjør sitt beste. I min periode har det vært slik. Det har vært erfarne Odd Fellow Brødre som
kjenner kravene og har vist engasjement. Spesielt har gradsspillene fungert bra.
I min periode begynte vi forsøk med å gi Leiren og leirslagning et tydelig særpreg og form etter forslag fra
Storlogen og Stor Sire. Dette er også den saken som har krevd mest tid og engasjement fra
Embedskollegiet. Vi er godt i gang, men arbeidet fortsetter inn i kommende periode. Det kommer fortsatt
spørsmål om hvorfor dette gjøres. Jeg tar der med noen uttalelser fra de sentrale Embedsmenn i Storlogen.
Stor Sire Morten Buan
 Odd Fellow Ordenen er en verdibærende organisasjon. Leiren skal utvikle reflekterte
samfunnsmennesker og bevisstgjøre og formidle kjerneverdiene THB( Tro. Håp og Barmhjertighet).
 Leirens utviklingsarbeid er sentralt og skal oppfordre til refleksjon.
 Vi er på vandring(Ørkenliv er et bilde/metafor)
Storredaktør Kjell-Henrik Hendrichs
• Leirsamlinger og logemøter har gradvis utviklet seg til å bli like i gjennomføring.
Slik var det ikke egentlig. Vi søker tilbake til Leirens særpreg
 Leirens modell er nomadenes leirslaging med telt, leirbål, stjernehimmel , rådslagning og forsvar.
 Bakgrunnsteppe: Et liv i ødemarken/ørken Paran. Gradspillene (hentet fra Mosebøkene) har stor
dramatisk og metaforisk kraft. Handlingene må tolkes inn i nåtiden og våre liv.
Spesial Deputert Stor Sire Randulf Meyer
 Leiren er OF- Ordenens Høgskole.
 Leirmøtene er sentrale i OF-Ordenen. Kunnskapsløftet er en nyorientering.
 Yngre mennesker (framtidige medlemmer) har på grunn av nye og andre fagopplegg i skolen stort
behov for opplæring og tolking.
 Gradsspillene er pedagogiske hjelpemidler (framføringen er viktig).
Fortsettes neste side

2

Fortsatt fra forrige side
Til slutt vil jeg nevne opplevelsen av et godt ”Ettermøte” ( den sosiale delen) som vi travle
nåtidsmennesker har stort behov for. På gradspasseringene er vi i gjennomsnitt ca 90 personer
( det meste har vært nær 120) i sin beste stas (gallaantrekk).
Vi er enda litt preget av alvoret inne i logesalen, men stemningen endrer seg. Samtalen går lett med nye og
gamle kjente. Det er god mat og drikke, småprat, taler og fortellinger og humøret er på topp. Tiden går så
altfor fort. Når en HP betrakter en slik forsamling av trauste og erfarne Patriarker som ser ut til å trives, så
er det en stor opplevelse. Det har vært mange slike møter. Det er jeg meget takknemlig for.
Jeg ser fram til fortsettelsen med leirsamlinger og samvær med kjente og nye Patriarker.

- Igjen TAKK for en lærerik og spennende tid som HP i Leir nr. 10 Østerlen …
Med hilsen i Tro, Håp og Barmhjertighet
Arne Aafoss
Hovedpatriark

Økonomien i Vår Leir er SUNN!...
Vårt pengeforbruk er nøkternt, det sløses ikke. Budsjettet for inneværende år er også nøkternt,
det er ikke lagt opp til store forandringer. Det går stort sett i det jevne. Vi har "penger på bok"
og vi har ressurser til å møte også uventede situasjoner.

- Altfor treg innbetaling av kontingenten…

Den største utfordringen for Skattmester og Kasserer er imidlertid kontingenten. Det er et faktum at det er
altfor mange av vårePatriarker som er "trege" med å betale.
I år ble det sendt kontingentkrav til totalt 381 patriarker. Ved
betalingsfristens utløp 28. februar var det hele 120 Patriarker som
ikke hadde betalt! Dette er et altfor høyt tall. Riktignok betalte
veldig mange sin kontingent i løpet av påfølgende måned, men også
pr. 31. april var det fremdeles 59 som ikke hadde gjort opp for seg.
Jeg vet fra tidligere at alle kommer til å betale før eller siden,
men denne situasjonen med at så mange betaler sent skaper et
enormt ekstraarbeid for vår kasserer som skal purre opp. Han har
utalligetelefoner og e-post til de som ikke har betalt.
Dette er en situasjon jeg synes er unødvendig. Jeg er klar over at
det er mange og gode grunner til at det kan bli betalt for sent. Men
tross alt, når det er mer enn 30 % som ikke betaler i rett tid, gir det
grunn til bekymring og ettertanke. Vi går nå inn i en ny periode
med nytt mannskap i Embedskollegiet.
Mitt ønske for påtroppende Skattmester og Kasserer er at de kan oppleve at
antallet som ikke betaler sin kontingent i tide, blir gledelig redusert!
Ønsker dere alle en fin ettersommer/høst !
Svein Frislie, Skattmester

50-årsjubileet; - vårens høydepunkt
Markeringen av vårt 50-års jubileum på Gjøvik fredag den
25. april neste år, er noe å se fram til. Sett av datoen !
At medlemmene i jubileumskomiteen var i Embedskollegiet ved 40-årsjubileet,
ga en flying start. Mye stoff er allerede samlet og er godt i gang med
beretningen..
Det er allerede satt opp en foreløpig disposisjon, men det er plass til mye
mer. Er det noen som har bilder, materiell eller en god historie fra Leiren så
send det som e-post til haavardm@online.no eller i posten til Håvard Melbye,
Bakkehågån43, 2849 Kapp. Eller ring 918 34671. Takker på forhånd …
Fortsettes neste side
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Fortsatt fra forrige side

– Mangler protokollene fra 1963 til 1999…

Sjøl om vi har bra dokumentasjon for det vesentligste i vår historie, skulle vi gjerne ha gått gjennom
protokollene fra starten. De må jo finnes ett eller annet sted.
Vi er takknemlige for opplysninger/tips om hvor de kan befinne seg.

– En uvanlig vakt på Sirius Øst den 10. mai 2013

Fredag 10. mai 2013 var Eks. Storrepr. Magne Bråten og Eks.Storrepr. Johannes Even Ydse fra Loge nr. 63
Anders Sandvig, Lillehammer uttatt til å være på vakt/servering (pasientverter) på Stråleterapienhet ved
Gjøvik sykehus. Magne var med for første gang, Johannes hadde vært med tidligere og han skulle derfor
være med som mentor.
Vi kjørte fra Lillehammer medbrakt oppskåret brød for smørbrødservering. Kom frem i god tid. Skulle da
sette i gang med å koke egg, ingen egg koker var å finne, ordnet det på vanlig gammeldagsmåte med å
koke i kjele. Mens eggene kokte mikset Johannes vaffelrøre med en sliten mikser som omsider ble funnet
godt gjemt på ei tralle. Vaffelrøra ble mikset i henhold til oppskriften på posen. Magne sto for stekinga og
røra ble godkjent og vaflene ble satt frem med alt tilbehør. Johannes kokte
kaffe og smurte smørbrød.
Vaflene gikk unna folk syntes de smakte fortreffelig. Men brødskivene gikk det ikke så mye av. Med så stor
pågang etter vafler så ble det å sette i gang med en ny produksjon av vaffelrøre, den oppgaven
falt naturlig på Johannes som hadde vært heldig med første produksjon. Hvor lenge var Adam i paradis?
Smeltet margarin, vaffelmiksen og vann ble nøyaktig etter oppskriften, helt opp i bollen. Startet miksene,
måtte hjelpe til med en visp, men jeg syntes det gikk noe tregt fikk ikke røra til å blande seg, oppdaget det
var opptil flere hastigheter og økte farten fra 1 til 3 og trykket samtidig på den røde knappen og alt gikk
forferdelig fort. Vaffelrøra tok helt av og jeg fikk hele sulamitten i fleisen og røra ble slengt ut av bollen og
oppetter skapdørene og utover kjøkkenbenken og i taket. Heldigvis hadde jeg på forkle som ble helt stiv av
røre. Vispene ble vridd sammen til en krokete jernstang og plastikken på mikseren ble revet av, med andre
ord mikseren var da ugjenkallelig et vrak. Det var såpass røre igjen så jeg fikk vispet sammen en noe
redusert rør på en mirakuløs måte så Magne fikk stekt noen få vaffelhjerter.
Skaden måtte meldes fant vi ut, til de som er kontaktpersoner ført opp på vaktlista; ringte opp Egil Holthe
som ba meg ringe Reiner Eichler, der var det bare telefonsvarer så jeg la igjen beskjed. Han ringte opp, var
da på luksusferie i Kroatia så jeg måtte ringe Egil Holte, forklarte han problemet på nytt og han lovte å
ordne ny mikser til over helga.
Etter at jeg hadde fått skyllet av brillene så sikten var så noen lunde var det bare til å vaske gulv, tak,
skapdører og benkeplate. Det har ikke vært så rent hverken gulv, tak eller kjøkkenbenk tidligere.
Til alt hell fant vi innerst i kjøleskapet ferdig vispet vaffelrøre. Den så ikke helt perfekt ut, men tok sjansen
på å vispe den med en håndvisp og da så den helt perfekt ut, vaflene smakte helt perfekt. Vaffelrøra ble
sånn etter en stund i kjøleskap ble vi fortalt av eksperter. Vi fant også ferdig kokte egg i kjøleskapet og da
var det bare til å smøre flere brødskiver (snitter?) for servering.
Så var det tid for oppvask av kopper, asjetter og glass. Oppvaskmaskinen ble fylt opp, men så var det hva
slag oppvaskmiddel som skulle brukes? Det var en kanne med pulver med bruksanvisning på hebraisk,
arabisk, russisk, kurdisk, engelsk, tysk og svensk, med andre ord var det vanskelig å skjønne hva det sto,
men på svensk sto det «klorad» bestikk og service», da skjønte vi det måtte være klorid i pulverform. Det
var en flaske med flytende håndoppvask middel, det var nok det som skulle brukes fant vi ut og fylte opp
beholderen og hadde på glansemiddel som også var inne i benken. Maskinen ble startet opp på
forskriftmessig måte. Vi kunne nå sette oss tilbakelent og vente, (det var lunch i ekspedisjonen)
Vi syntes maskinen brukte lang tid på å bli ferdig. Åpnet døra for å se om noe var galt, vann og skumm
fosset ut over gulvet, det var da bare å smokke igjen døra og starte maskina på nytt. Skadeforvolderen
(Johannes) måtte til å tørke opp vann og skum. Golvet ble vasket, så rent golv har det ikke vært der på
lange tider.
Magne måtte sette i gang og vaske kopper for hånd i oppvaskkummen og stekte vafler samtidig. Det ble
veldig hektisk.
Maskina ble ikke ferdig, den stoppet. Det blinket rødt på symbol for stoppekran. Da kom en renholder forbi,
men hun kunne ikke hjelpe, ble bare bedt om å ringe teknisk og det hadde ikke vi mulighet til. Ventet da til
luchtiden var over, kontaktet de i resepsjonen og forklarte vi hadde tekniske problemer med
oppvaskmaskinen, det lyste rødt. Det var bare tull ble det forkynt og hun som kom for å se på maskinen
åpnet døren, der valt det ut hvitt skum. Her må dere ause ut skummet med en bolle og så starte maskinen
på nytt. Hun var ikke blid, tok fram kanna med pulver satte den bestemt på kjøkkenbenken med klar
beskjed om det var dette dere skulle ha brukt og ikke Zalo.
Skumausinga ble det ikke noe av startet bare opp maskina på nytt og gjentok det flere ganger til det lyste
grønt og maskina stoppet på vanlig måte. Da kunne vi åpne døra, så blanke kopper har det ikke noen gang
blitt satt inn i skapet og maskina var så blank og fin som om den var ny.
(Fortsettes neste side)
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Fortsatt fra forrige side
Nå fikk vi beskjed om det var ikke flere pasienter, og det var bare å ta helg. Det var nok en påminnelse om
at det var nok for denne gangen. Da jeg kom for å hente penger for parkeringa så var damene i resepsjonen
veldig lettet og blide. De ønsket god helg!
Det hører også med til historien, vi kjørte Gammelveien til sykehuset, Magne ba meg ta av til venstre på
toppen av bakken for da ville vi komme rett ned til sykehuset, jeg hører litt dårlig og fortsatte bare rett
fram, det ble en tur ned til Hunndalen før vi snudde og kjørte til sykehuset. Enda hadde vi god tid, hadde
vi kjørt riktig var vi kommet tidligere på «jobb» og katastrofen kunne blitt mye verre.
Vi dro hjem og trodde alt var i orden.
Men det var det ikke, de to damene som møtte mandag 13/5-13 viste ikke sin arme råd hvordan de skulle
få pisket vaffelrøre med det vraket av en mikser som lå der. De konkluderte med, ”det er bare mannfolk
som kunne klare dette.” Ny mikser var ikke på plass.
Rapport avlagt!
Johannes Ydse, Referent /Eks. YP – Magne Bråten Eks. 1. HM

Kommentar:

– Takker for et fornøyelig innlegg. Men denne rapporten viser vel mer at ei ulykke
sjelden kommer aleine, enn den viser den generelle tilstanden mht driften av Sirius Øst. I tillegg viser
den at kommunikasjon og veivalg kan være vanskelige ”fag”. – Men turen hjem gikk vel bra ?
Håvard Melbye, Red.

To 40 års Veteraner i loge nr. 59 Herman Anker
På logemøtet 19. februar 2013 ble Brødrene Knut Granli og Trygve Thørud
overrakt 40 års- Veteranjuvel
57 brødre og gjester var møtt fram for å hylle
jubilantene og seremonien ble gjennomført under
kyndig ledelse av DSS Kolbjørn Hellum og til musikk
ved Organist Thomas Bråthen.
Under påfølgende middag ble jubilantene hyllet for
sin innsats for logen gjennom 40 år.
OM Hans J. Børresen overrakte 40 års miniatyr juvel
sammen med blomster.
HP Arne Aafoss hilste fra Leir nr. 10 Østerlen og ga
jubilantene honnør for å ha satt sitt preg på Leiren,
spesielt Br. Knut Granli gjennom sine mange verv. Br.
Arne Engh la spesielt vekt på innsatsen i forbindelse
med etableringen og driften av Einarstun ved
Osensjøen.
Jubilantene v/br. Trygve Thørud takket for
hyggelige ord og påpekte at Odd Fellow hadde betydd
mye gjennom et langt og godt logeliv.
OM Terje Svanes fra Loge nr. 130 Eystir avsluttet
middagen med å gratulere jubilantene og takke for
et vellykket møte.
Foran: 40-års Veteraner Eks. OM Knut Granli (til venstre) og
Eks. OM Trygve Thørud. Bak fra v.: Storrepr. Tore Høgetveit,
OM Hans J. Børresen og DSS Kolbjørn Hellum.

Avklaring …

Det har vært diskutert hvor vidt Vesterhaugmøtene er arrangert 3 – eller 4 ganger. Siden
denne plassen ble ”til overs” for å fylle ut denne
sida, vil jeg herved bevise at det er 4.
Bildet til venstre sto på side 4 i den
første Leiravisen som ble sendt ut som
velegg til e-post i september 2011. I
tilhørende tekst betegnes møtet som
”tredje gang” …
HM
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Fra møtene våre:
På Gjøvik 9. januar 89 Patriarker til stede, derav en gjest.
I sin innledning foretok HP Arne
Aafoss et tilbakeblikk på året 2012.
Det karakteriserte han som et godt
og interessant år. Noe vel alle vi
Patriarker sier seg enig i.
Leiren fikk mange nye
medlemmer og vi har prøvd oss fram
med den nye leirordningen.
Fremmøtet har vært bra, men kunne
vært ennå bedre.
( se fra møtet på Hamar 6. feb.)
I tillegg er det knyttet
vennskapsbånd til de svenske leirene
Kopparberget og Wermlandia.
Så ble Leiren gjort rede til
opptagelse. Seremonien ble
gjennomført på en god måte av alle
aktører.

Følgende Brødre ble tatt opp:
Loge nr.59 Herman Anker: Terje Granheim
Loge nr.63 Anders Sandvig: Bjørn Engen
Reidar Arild Rønningen
Hans Kristian Erstad
Loge nr.75 Veritas:
Bjørn Nermoen
Loge nr.130 Eystir:
Hallvard Løkken
Loge nr.35 Heidmork:
Ole Michael Michaelsen
Loge nr.37 Voluntas:
Svein Harald Nordby
Ernst Olav Nilsen

Ole Michael Michaelsen avla løftet på
vegne av de nye Patriarkene og
mottar Leirens Blomst for oppgaven.

Til v.: Patriarkene Leif Erik Løftingsmo, Johnny Olstad, Asbjørn Holand og Harald Rognås trives godt.
Til H.: Patrik Hurtig i ”godt selskap” mellom Skm. Svein Frislie og Sekr. Ole Svein Ødegaard

På Hamar 6. februar Tilstede: 71 Patriarker.

Hovedpatriark Arne Aafoss uttrykte glede over å kunne ønske så mange Patriarker
velkommen til denne leirslagningen. Disse møtene har ofte blitt et lite antiklimaks etter
opptagelsen på januar-møtet.
Dette møtet var i hovedsak viet årsberetning og regnskap for Vår Leir samt beretninger
fra nevndene. Som vanlig var det få eller ingen spørsmål eller innvendinger. Det tar vi
som et bevis på at Vår Leir har blitt ledet og drevet på en god måte.
Fortsettes neste side
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Fortsatt fra forrige side
Skattmester Frislie la fram regnskapet for 2012. Det var gjort opp med et solid driftsresultat. (se egen
artikkel på side 3) Sjøl om det ikke er vårt formål å maksimere overskudd ytterligere og bygge opp vår
kapital, er det betryggende å ha økonomisk handlefrihet.
Leder i Revisjonsnevnden, Kjell Fjeld leste revisjonsrapporten. Den ble godkjent. Finansnevnden hadde
heller ikke kommentarer til Leirens disposisjoner.
Eks HP Fossum informerte om Landssaken, SOS Barnebyer. Det var til da samlet inn over 11 mill. kr. og
vervet 18 000 fadderskap. Dette er godt over målet som var 10 000. Fossum takket for innsatsen og sa det
var en fornøyelse å være regionleder.

Noen opplysninger om vår Leir:

Østerlen hadde pr. 31.12.12, 372 medlemmer mot 370 året før. Frammøteprosent 19,3 mot 21,2
Storrepr. Arne Engh leste årsrapport fra Leirens nevnd for Styrkelse og Ekspansjon. Nevnden arbeider aktivt
med Utviklingsprogrammet, og underviser alle før gradpasseringene.
Red. anm.: Bilder fra dette møtet ble ikke tilgjengelig. Men en kan ikke ”vinne hver gang” ….

På Gjøvik 6. mars med 72 Patriarker til stede:
Dette var et arbeidsmøte
med vekt på instruksjon.
DSS Kolbjørn Hellum
instruerte for hver enkelt
Grad på en grei og
lettfattelig måte. DSS
gjennomgikk så passord
og tegn i de respektive
grader.
Han understreket også
viktigheten av at alle
Embedsmenn og
aktører ellers kan sine
roller.

På ettermøtet var det et interessant foredrag om
Høyskolen i Gjøvik ved dekan for økonomi og ledelse,
Torbjørn Skogsrød. Her sammen med HP Arne Aafoss og
DSS Kolbjørn Hellum

Han anbefalte at
alle leser
ordensetiketten
grundig.
Denne inneholder
mye interessant
lesing, som også
kan brukes i
Etisk post.

Leirens
hjemmesider
På ettermøtet ble tildelt Patriark Arne
Kristoffersen ”Leirens Blomst” for sitt
engasjement som Leirens web-ansvarlig.
“The mills of God grind slowly but
exceedingly fine …” skal det visstnok hete.
Med henvisning faksimilen til h. fra
Leiravisen i juli 2008, får vi håpe det
medfører riktighet.
Vi i Redaksjonskomiteen ser fram til et godt
samarbeid i fortsettelsen Alle som ønsker
det, kan sende stoff til ark6@online.no

Redaksjonen TAKKER Eks. Sekr. Trond Huse for et
vell av bilder fra Leirslagningene. Uten disse, ville
Leiravisen blitt av en helt annen utførelse og
kvalitet. TAKK også til 2HM Jan Svoren som sine
mange arbeidsoppgaver på møtene også bidrar
med mange fine bilder …
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På Hamar 3. april
Møte var i det vesentligste viet 1.
gangs nominasjon og befordring
til Den Gyldne Leveregels Grad.
63 Patriarker var møtt opp. Det burde
være flere i det fine vårværet.

I en høytidelig seremoni ble følgende
Patriarker befordret til DGL grad:
Loge nr 32 Heidmork:
På vegne av alle, ble løftet avlagt av
Patriark Egil Ole Murlan som fikk overrakt
”Leirens Blomst”.

Loge
Loge
Loge
Loge
Loge

Torstein Udahl
Kai Bekkelien
Arne Joar Haugen
nr. 37 Voluntas:
Kjell Nielsen
Olav Kristian Ruud
Finn Arild Steenberg
nr. 59 Herman Anker: Ove Armann Isaksen
nr. 63 Anders Sandvig: Egil Ole Murland
nr 75 Veritas:
Knut Inge Fauske
Kåre Buene
nr. 130 Eystir:
Frode Bech

I henhold til ”Lov for Leire” § 1-2, skal Charteret ha sin plass i
salen under leirens møter. Det betyr at Charteret må fraktes til
– og fra – hvert enkelt Ordenshus. Kasserer Bjørn Harald
Grønje har laget en solid og stilig ”koffert” til formålet. Som
takk fikk også han overrakt ”Leirens Blomst” på ettermøtet …

Fin stemning – ved taffelet og på ettermøtet. – med ”den gode samtalen” Brødrene imellom.

På Fagernes 3. mai…
58 patriarker til stede
Vi kommer alltid til Fagernes på vårens siste
møte med spesielle forventninger. Vi er spente
på ”fjorårets vinhøst” – og på hvilke kulturelle
innslag de har på ettermøtet.
I år var det også 2.-gangs Nominasjon og
valg. Men det var ikke forbundet med spenning.
Til det hadde Nominasjonsnevnden gjort en solid
jobb – som vanlig.
(forts. neste side)
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Fortsatt fra forrige side
Spesielt gledelig var det at Leirens
”superveteran”, Kåre Bækkelien, hadde
kunnet ta veien til Fagernes i år.
På ettermøtet takket han på vegne av DSS og
seg sjøl for god velkomst, og uttrykte glede
over å være på Fagernes igjen etter tre år.

2.-gangs nominasjon og valg.
HP refererte de aktuelle lovparagrafer, de
nominerte. Så ble det foretatt avstemming for
hver enkelt. Det fremkom ingen andre forslag
og følgende ble valgt:
Hovedpatriark:
Yppersteprest:
1.HM:
Sekretær:
Skattmester:
2. Høvedsmann
Kasserer:

Erik Gaalaas Engesveen
Jan Svoren
Steinar Johansen
Nils Leif Nilsen
Per Stundal
Jan-Erik Wold
Trond Stenslie
Per Lillehaug (til v.) tok ordet ved taffelet. Tydeligvis med
et glimt i øyet etter ansiktsuttrykkene over å dømme.

Tradisjonen tro, bød ettermøtet på kulturelt innslag på høyt
nivå. Vi ble underholdt med klassisk musikk av Youliana Bykov
på fiolin, akkompagnert av Serehy Bykov på piano. De er
begge fra Ukraina. Serghy er organist i Etnedal
organist i Etnedal.
HP Arne Aafoss takket det
avgående Embedskollegiet og
overleverte blomster, som Sekr.
Ole Svein Ødegaard mottok på
vegne av de øvrige.

”Det är mina skogar; – fast jag äger dom inte,”
sa Nitahå-Jussi – en skogsfinsk vandrer. Født Johannes Johansson Oinonen i 1873.
Døde på Finnskogen, 13. februar 1964.
Men hva har dette i vår Leiravis å
gjøre, vil kanskje mange spørre.
Men tenk litt etter … Husker du hva CM
sa om ”å finne sjelens fred” da du ble tatt
opp i Vår Orden? Personlig har jeg to
steder der jeg finner dette. Begge er
”under himmelen”. Det ene
er i Loge og Leir. Det andre er under åpen himmel ute i skaperverket til ”det
høyeste vesen”. Men i streben etter stadige større velstand, er ”pengemakten” i
ferd med å rasere fri natur i et omfang og tempo vi aldri har sett maken til. Det
bekymrer meg… Er det flere Brødre som deler denne bekymringen? I fall hører eller ser fra dere.

Håvard Melbye
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4. møte i Embedskollegiet på Vesterhaug Gård.

Første ”seminar” for avtroppende og påtroppende
Embedskollegium ble arrangert på Vesterhaug
Gård i juni 2007. (kfr. faksimilenn til h. fra” I
ØSTERLEN" Julen 2007) Det var en ubetinget
suksess.
Eks. HP Asbjørn Holand ønsket at suksessen
skulle videreføres og bli en tradisjon. Dette var det
full enighet om, så vel fra det avtroppende – som
det påtroppende Embedskollegium.
Turid og Terje Svanes har stilt ”gård og
grunn” til disposisjon, tatt seg av oss på sin
trivelige måte, servert gourmetmat ( for en rimelig
penge) – i faciliteter i en egen klasse.

Til stede for fungerende Embedsmenn: Storrepresentant Arne Engh, Hovedpatriark Arne Aafoss,
Yppersteprest Steinar Johansen, 1. Høvedsmann Erik Gaalaas Engesveen, Sekretær Ole Svein Ødegaard,
Kasserer Bjørn Harald Grønje og 2. Høvedsmann Jan Svoren.
Til stede for påtroppende Embedsmenn:
Sekretær Nils Leif Nilsen, Skattmester Per Stundal, Kasserer Trond Stenslie, 2. Høvedsmann Jan-Erik Wold.
(Arne Aafoss, Erik Gaalaas Engesveen , Steinar Johansen og Jan Svoren er påtroppende i andre Embeder)
Redaktør Håvard Melbye deltok i kraft av sin funksjon i Vår Leirs informasjonsopplegg, m. m.
Eks. Hovedpatriark Asbjørn Holand og Skattmester Svein Frislie var forhindret fra å møte, - noe de beklaget.

Godt forberedt – og omfattende – møteplan.
I likhet med tidligere samlinger, mottok deltakerne
en detaljert møteplan i god tid på forhånd. Alle
deltakerne hadde forberedt seg godt.
Storrepresentant Arne Engh innledet møtet med å
orientere om sine plikter. Han skal påse at sermonier
blir utført på riktig måte. Han ønsker derfor å delta på
øvelsene forut for Gradspasseringer. Han skal også lede
Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon. Han meddelte at
Utviklingsprogrammet blir fulgt opp og er i rute.
I tillegg er han leder av Jubileumskomiteen som skal
stå for jubileumsberetningen. (se artikkel på side 3)
Påtroppende HP, Erik Gaalaas Engesveen (til h.) så fram til å videreføre det
gode arbeide som utført i Vår Leir. Han deltok på Storlogens møte for
påtroppende Hovedpatriarker og orienterte fra møtet.
Han gledet seg til å ta fatt på oppgaven og så fram til å få alle Embedsmenn
– valgte som utvenvte – til å samarbeide som et lag. Hans umiddelbare
oppgave er å forberede jubileumsmarkeringen bl.a. å finne et ledig Ordenshus
og ved å innby Stor Sire. (som vi håper vil komme)

”Ettermøte” av høy kvalitet – og enkelte overraskelser.
Det startet med
et herremåltid.
- Elgsteik så mør at
kniv var overflødig
og tilbehør av
samme klasse.
Bl.a. nydelige
grønnsaker som
var akkurat passe
trukket (ikke kokt
ihjel)
Det ble et langvarig og trivelig ”taffel” med mye godt humør og friske
replikker. Seinkvelden bød på overraskelser. Arne Aafoss ”debuterte offentlig”
som visesanger med eget akkompagnement på ukulele. Det ”trigget” Terje
Svanes til å gjenta suksessen fra tidligere møter med sang, gitar og munnspill.
Fortsettes neste side
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Fortsatt fra forrige side

Lørdagen var viet kunnskapsoverføring og rådgivning.
Etter en kort – men god – natts søvn i deilige senger – og en god frokost, var det
tid for ”ny innsats”. Arne Aafoss oppsummerte sin periode som leder av Vår Leir.
Dette har han omtalt behørig i sin hilsen på sidene 3 – og 4.
Før avslutning av møtet, kl 12.30, takket HP Aafoss alle for møtet, og ba om
tilbakemelding om nytten. Alle var samstemte om at dette hadde vært meget
nyttig og inspirerende. På det sosiale planet er det også viktig å lære hverandre
(enda) bedre å kjenne for ytterlige styrking av det gode vennskapet.

Over: Bjørn Harald Grønje gir Trond
Stenslie gode råd om innkrevinga av
kontingenten. Over til h: Ole Svein
Ødegaard går gjennom protokollens
”hemmeligheter” med Nils Leif
Nilsen.Til v.: Jan-Erik Wold ser ut til å
gå til oppgaven som 2 HM med ”liv og
lyst”. Til h.: Avtr. & påtr. YP er begge
fra Anders Sandvig. De skulle ta
erfaringsutvekslingen på hjemturen.

Høstens møter…
4. september på Gjøvik (P/EI / Galla)
Høstens første møte blir Installasjon av Embedsskollegium. Det er en begivenhet det
er verd å delta på, sjøl om det krever litt jobbing med antrekket … Vel møtt for en
god start på en ny termin i Vår Leir.

2. oktober på Elverum (P/ Nominasjon nevnder)
Leirslagningen i oktober er som vanlig på Elverum. Sjøl om detaljer enda ikke
foreligger, er vi trygge på at de som vanlig stiller med god underholdning og/eller et
interessant foredrag.
Pga. skade i bein(a), kunne ikke Per Stundal by på den etter hvert tradisjonelle
røkte siken i fjor. De fleste av oss håper han ”holder seg på beina” i år og fortsatt
har ”matauklykken” i behold. (– å bruke garn er ikke fisking, men matauk)

13. november på Hamar (P/DKP+ Valg av nevnder)
Siden Hamar har fått et nytt – og flott Ordenshus med god plass – er det besluttet at Gradspasseringene
skal ambulere mellom Hamar og Gjøvik. Rett nok vil det bety litt ekstrajobb for Inspektør og 2 HM. Men det
blir bagateller i forhold til den gangen 2 HM måtte frakte alt utstyr – inklusive teltene – til møtene rundt om
i distriktet.

FREDAG 6 . desember: Julemøtet på Lillehammer (P) …
I år er det ingen kollisjoner med julemøter i Logene. Det bør resultere i at minst 70 Patriarker møter opp for
å overvære det tradisjonelle –, høytidelige – og stemningsfylte Julespillet i salen og påfølgende inntak av
særdeles god julemat. ”DEN GODE SAMTALEN” kommer som ”tilleggsdessert” til riskremen …
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LANDSSAKEN; – med stor oppslutning og godt resultat
Målet for prosjektet var stort: I samarbeid med SOS-barnebyer skal det bygges barneby i
Ngabu, Malawi for 150 foreldreløse barn.
SOS- barnebyer har et godt renome når det gjelder hjelpearbeid. Når Odd Fellow Ordenen står fram som
en partner i enkeltprosjekter som dette, blir Ordenen synlig og viser i handling vårt menneske – og
samfunnssyn.
Takket være høyt engasjement og mye aktivitet blant søstre og brødre landet over, har Ordenen
bidratt til å finansiere en ny SOS-barneby i Ngabu, Malawi. SOS-barnebyers generalsekretær
Svein Grønnern ble imponert over engasjementet til våre medlemmer.
Ngabu er et av de fattigste områdene i Afrika. Barnebyen vil bli et sentrum for utdanning og helsetilbud i
lokalsamfunnet med tilbud til ytterligere 2000 vanskeligstilte barn og familier med barnehage, skole og
helsetilbud.
– Ved oppstarten av samarbeidet i 2011 satte Odd Fellow Ordenen et ambisiøst mål. Å fullfinansiere en hel
SOS-barneby krever innsatsvilje, pågangsmot og et høyt aktivitetsnivå over tid. Vår Ordens
medlemmer har uten tvil bevist at de besitter alle disse egenskapene. ”Det hører til sjeldenhetene at vi
mottar en sjekk på over 25 millioner kroner tuftet utelukkende på frivillig innsats. Vi er utrolig glade, og ikke
minst ydmyke ovenfor det engasjementet Odd Fellow Ordenen har lagt ned i dette samarbeidet,” sier
generalsekretær Svein Grønnern.
”Sammen for barn i Malawi” har hatt stor oppslutning over hele landet. Gjennom tre prosjektfaser og
fadderrekruttering og innsamlingsaksjoner, både i egen regi og i samarbeid med SOS-barnebyers
frivilligapparat lokalt, har Odd Fellow Ordenens medlemmer samlet inn penger til formålet.
Helt fra Landssaken startet i 2011, har Søstre og Brødre vært kreative i sitt innsamlingsarbeid. Det har blitt
gjennomført alt fra bruktmarkeder og frivillig garderobeavgift – til konserter og utgivelser av kokebok!
I Alta ble Odd Fellow-bror Einar Lie fra loge nr. 102 Svanen, kontaktet av sin tidligere arbeidsplass, hvor
tannlegene der hadde samlet inn gullplombene på klinikken og sendt dem til foredling for å gi utbyttet som
kom tilbake til prosjektet Einar Lie hadde snakket så varmt om; nemlig til barna i Ngabu.
Første sjekkoverrekkelse fra klinikken til Einar Lie og logen Svanen, var på 62 202 kroner. Senere har det
kommet enda mer til logen fra andre tannleger i Alta, noe som har resultert i at loge nr. 102 Svanen ligger
øverst på plakettstillingen, og navnet «Svanen» vil bli oppført på et av husene som skal bygges i Ngabu.
Eksempelet fra Alta viser hvor flotte ambassadører Odd Fellow Ordenen har vært både for Ordenen og SOSbarnebyer, og det viser at et brennende engasjement som smitter.

– Solid avslutning
Over hele landet markerte uka 13. – 20. april innspurten
Enkelte av oss kvier oss kanskje litt til denne formen for
innsamling, men vi bør vel kunne tåle det hvert tredje – eller
fjerde år ? Det er jo en fin måte å profilere Vår Orden på. I tillegg
er mange av de vi møter på denne måten hyggelige, pratsomme
og viser giverglede når de får vite formålet.
På Gjøvik kunne en kunne fortelle om ei eldre dame som kom
igjen 3 ganger, puttet på bøssen og fortalte historier hver gang.
Den som står på stand med bøsse blir riktig glad i slike folk. En
observer også hvor travelt de fleste har det, og at kontanter i
lomma er på vei ut. Bare noen få bruker anledningen til å lekse
opp hvor lei de er av alle innsamlinger og tiggingen.
Uro, maktkamper og korrupsjon som kan ødelegge mye, og vårt
bidrag er som en dråpe i havet. I første omgang redder dette
prosjektet liv. Håpet er også at barn som vokser opp med
kjærlighet , omsorg og utdanning med tiden vil kunne gi de
samme verdiene tilbake til sitt eget samfunn og bryte sirkelen
med vold og fattigdom.

Brdr. Patriarker Finn Steenberg (til v.) og
Egil Holthe fra Voluntas er klare til innsats i
Storgata på Gjøvik.
Foto: Roger Grindstrand

Forutsatt en riktig utvikling av prosjektet – noe som er overveiende sannsynlig – det tror vi på,
vil barnebyen i Ngabu kunne bli et fyrtårn for Odd Fellow Ordenen i Afrika.
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